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OYER HET GESIACHT

NEPËNTUES,
DOOR

P. W. KORTHALS,

PHIL. DOCT.
,
RIDDER DER ORDE TAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW,

LID TAN DE NATUURKUNDIGE COMMISSIE IN OOST-INDIË.

Onder de ons door Benzon

(*

*) bekend gemaakte gewassen, vinden wij er een vermeld, dat,

volgens dezen sehrijver, door de afdruiping van voeht uit de bladen, den regen sehijnt na te bootsen

en dat door Sprengel voor Nepenthes gehouden wordt
(-f).

Met dit gevoelen kan ik mij niet vereenigen:

veeleer zoude ik, na de meer uitvoerige besehrijving, welke Linschoten eenige jaren later leverde (§),

van gevoelen zijn, dat Benzon en Linsehoten eenen op de Caesalpinia pluviosa gelijkenden boom, of

misschien wel dezen zelven, bedoeld hebben.

De bekendwording der Nepenthes behoort dus tot een nieuwer tijdvak, en de eerste bepaalde opgave

derzelve moet den Gouverneur van Madagascar, Flacourt, worden toegeschreven. Hij vond haar in de

omstreken van de door de Franschen op dit eiland genomene bezitting, leerde haar van de inlanders

onder den naam van Poenga kennen, en deelde eene beschrijving en afbeelding van haar mede, onder

de benaming van Amramatico (^).

Benzonius, Nova novi orbis historia.

(j-) Sprengel, Historia rei herbariae, I. p. 373.

(§) Linschoten, Indiae Orientalis, Pars 3. Gap. 5.

(*) Flacourt, Histoire de la grande Isle de Madagascar, p. 130. N®. 43,

Botanica. j
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Het aanwezen van een gelijkvormig gewas op Ceylon, werd eenige jaren later door Paulus Hermann,

die langen tijd (van 1669) op dit eiland Geneesheer was, bekend gemaakt, toen deze, door het vreemde

van den vorm getroffen, eenige der verzamelde voorwerpen aan Commelyn, te Amsterdam, toezond.

Door dezen beoefenaar der kruidkunde werd de van Ceylon ontvangen schat aan den beroemden

J. Breyne, bij gelegenheid, dat deze Holland bezocht, getoond en medegedeeld, om de eigendom der

wetenschap te worden. Het vond dan ook in den door Breyne uitgegeven Prodromus eene plaats,

en werd vermeld onder bijvoeging, dat het zeer gelijk was aan de Madagascaarsche Amramatico (*).

De bladen werden vervolgens door Amman onder den naam van Bandoera afgebeeld
(-f),

en de

geheele plant, in 1682, door H. N. Grimm, volgens door hem, niet ver van Colombo op Ceylon gevon-

dene voorwerpen, onder den naam van Planta mirabilis destillatoria beschreven (§).

Het aanwezen van eenen gelijksoortigen vorm in den Archipel, werd ons door Rumphius bekend, en

zijne afbeelding en beschrijving komen, onder den naam van Cantharifera, in het door hem reeds in

1702 voltooide werk voor (^).

Deze drie vermelde, door hunne uitwendige gedaante zoo zeer overeenstemmende gewassen, waren

dus ontdekt, toen Linnaeus als herschepper der wetenschappelijke nomenclatuur optrad. Evenwel schijnt

hem de Ceylon sche plant alleen door voorwerpen en de andere slechts door beschrijvingen en afbeeldingen

bekend te zijn geweest, en hare in het oog vallende overeenkomst met de afbeeldingen der Madagascaar-

sche en Moluksche planten aanleiding te hebben gegeven, om allen onder den soortsnaam destillatoria

met den geslachtsnaam Nepenthes te vereenigen. De eerste naam was zeer goed gekozen om de eigen-

schap der plant uit te drukken
3
de tweede was meer dichterlijk, en herinnerde aan een gewas, dat in

de oudheid den roem had vkn uitstekende smartverdrijvende eigenschappen te bezitten
(4-).

Deze bekerdragende gewassen komen nu onder den geslachtsnaam Nepenthes bij de volgende schrijvers

voor. Door Poiret (**) werd het eerst het soortelijk verschil der onder den Linneaanschen naam vereenigde

gewassen aan het licht gebragt, en eene wetenschappelijke beschrijving van de door Commerson aan

de Fransche verzamelingen bezorgde Madagascaarsche plant, onder den naam van Nepenthes Mada-

gascariensis geleverd, en tevens eene naamsverandering van de planten der oostelijker streken voorge-

steld. Deze laatste werden nu als Nepenthes Indica vermeld en bleven vereenigd, tot dat Willdenow

aan de Ceylonsche plant als de oorspronkelijke, door Linnaeus bedoelde soort, den naam van Nepenthes

destillatoria gaf, en aan die van den Archipel en de door Loureiro van Cochinchina beschrevene plant,

dien van Nepenthes phyllamphora toekende
(f'f')’

J. Breyne, Prodromus, I. p. 18.

(k) Ephemeridium Academiae Naturae curiosorum. Arm. 1. Observ. 23.

($) Hetzelfde werk, Observatio 146.

(^) Rumphius, Herbarium Amboinense, T. 5. Tab. 59.

(A) Homerus, Odyssea IV. 221. Plinius, Historia naturalis, Lib. XXI. 21. Lib. XXV. 2.

Encyclopedie Botanique, Nepenthes.

(H“) Willdenow, Species Plantarum, T- 4. p. 874.
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Later werden er aan dit drietal soorten door het onderzoek van den Hoogieeraar Reinwardt (van

1816— 1822} nog twee toegevoegd, van welke de eene op het eiland Java en de andere soort op Celebes

wordt aangetrofFen. Beiden zijn het eerst door den Heer Nees von Esenbeck onder de haar door den

Heer Reinwardt gegevene namen beschreven (*). Bijna gelijktijdig had de ontdekking der fraaije

Nepenthes ampullaria en N. Rafflesiana (vermoedelijk de N. maxima Rwdt.), op de eilanden Singapoera,

Bintang enzv., door W. Jack, plaats (f). He Heer Brongniart, eene uitvoerige beschrijving van de in

de Parijsche verzamelingen voorhandene Nepenthes destillatoria en N. Madagascariensis leverende, maakte

bij die gelegenheid melding eener soort onder den naam van N. cristata, die, hoewel door Nees von

Esenbeek met de Javaansche N. gjmnamphora als identiesch beschouwd, vermoedelijk op wortelbladen

van onderscheidene soorten berust. Heze reeds bekende zes soorten werden door onze latere reizen op

Sumatra en Borneo, met nog een drietal onvermelde soorten vermeerderd.

Blijkens deze korte geschiedenis behooren de soorten van Nepenthes in de, door den grooten oceaan

bespeelde, tussehen de keerkringen gelegene oorden te huis. Zij vertegenwoordigen hier, door hare

vormen, de Noord-Amerikaansche Sarraceniae en den aan Nieuw-Holland eigenen Cephalotus. De

westelijkst gevondene soort is de Nepenthes Madagascariensis, welke op het eiland Madagascar, in de

oorspronkelijke bosschen der lagere streken voorkomt, alwaar, volgens Bojer en Hilzenberg, de Tan-

ghina veneniflua, de beruchte giftboom van dit eiland niet zeldzaam is. Op Ceylon groeit de Nepenthes

destillatoria vooral in de vochtige opene plaatsen, waar enkele struikbossen in de grasvlakten ver-

spreid zijn, tussehen deze struiken als een verscheidene voeten lang klimgewas, of zij treedt minder

welig van tussehen het gras te voorschijn. Oostelijker op de eilanden van den Arehipel tot aan Nieuw-

Guinea’s zuid-westkust, in de Philippijnen en op het vasteland in Cochinchina merkt men meerdere

soorten op. De Nepenthes ampullaria, N. Rafflesiana, N. phyllamphora wassen in de moerassige bos-

sehen van Sumatra’s westkust, en de N. Bongso, eene nieuwe soort, op de met uitgebrande steenblokken

bedekte bergruggen van den aldaar gelegen’ Merapi. De beide eerste soorten zijn daarenboven op de

kleine eilanden, tegen over Malakka’s zuidpunt te huis, en de N. phyllamphora heeft Sumatra’s oost-

kust (§), Banca, Cochinchina, de Molukken, Tidore en Nieuw-Guinea tot groeiplaatsen. Het laatst-

genoemd gewas werd door ons waargenomen in de moerassige bossehen van het bezoeht gedeelte van

Borneo’s zuid-oostkust. De Nepenthes gracilis versierde in deze landstreek daarentegen de drooge zand-

en steengronden, en een heerlijk ontwikkelde vorm van N.Boschiana, de bossehen van het hoogere gebergte.

De Nepenthes gymnamphora is tot dusverre alleen bekend als bewoner der oorspronkelijke bosschen

van Java’s gebergte.

Hoewel de verschillende standplaatsen, waar deze planten groeijen, op de ontwikkeling derzelve

eenen aanmerkelijken invloed uitoefenen, bieden echter de bekende soorten eene zeer overeenstemmende

groeiwijze aan.

Nees von Esenbeck in Annales des Sciences naturelles, Tom. 3.

(-f)
De eerste vermelding dezer soorten vindt men in eenen briefvan W. Jack aan zijnen Vader

,
dato 20 Jimij 1819.

(§) Deze opgave berust op het door Rumpbius medegedeelde
,
en op de mij door bewoners van Corinthie

,
die de rivier

naar Palembang waren afgezakt, gegevene inlichtingen.
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De worteltjes der pas ontkiemde planten zijn spilvormig en worden bij meerdere uitgroeijing door

eene menigte vezeltjes takrijk. Vervolgens vormt de wortel eenen wortelstok, die zich bijna horizontaal

onder den grond ontwikkelt, of in den vorm van eene rank over denzelven heenkruipt. In het eerste

geval is hij zwart en zeer houtig; in het laatste neemt hij het voorkomen van de steng aan. Deze

wortelstok bezit dikwerf aan het begin, zoo als Rumphius dit reeds zeer juist afbeeldt, eene knolvormige

verdikking, welke vooral op droogere plaatsen eene aanzienlijke ontwikkeling erlangt, en schijnt mij toe,

na de afsterving der bladdeelen voort te duren. Uit den wortelstok ontwikkelen zich op onbepaalde

afstanden nieuwe spruiten, die grootendeels eene geringe uitgroeijing verkrijgen, omdat meestal de eene

derzelve zich ten koste der andere vergroot. Deze hoofdsteng neemt nu bij hare vergrooting bijzonder

in lengte toe, terwijl zij slechts eene geringe vermeerdering van dikte ondervindt.

De stengen zijn bij eene aanzienlijke verlenging in het benedenste gedeelte bladerloos, en bezitten

daar enkele verspreidene bladgroepen. Hare oudere deelen hebben eenen rolronden vorm en den hout-

achtigen aard van den wortelstok; hare jongere bezitten, naarmate de bladen meer of minder gesteeld

zijn, eenen driehoekigen vorm en eene meer kruidachtige geaardheid. Bij de Nepenthes gracilis is de

jonge steng driezijdig en de afloopende bladstelen vormen langs de, aan de bladen tegenovergestelde

zijden, bladaardige randen; bij de N. Boschiana zijn deze randen op de ronde steng tegen over elkander

geplaatst. De jongere stengen van al de mij bekende soorten hebben eene meer of minder ontwikkelde

haarbedekking, welke aan de Nepenthes Rafflesiana enzv. een grijs, en aan de N. ampullaria enzv. een

bruin aanzien geeft. Dit harig bekleedsel blijft bij de laatstgenoemde soort voorhanden, maar ontvalt

aan de andere met de uitgroeijing der plant; hetgeen deze bijna geheel glad doet worden. Omtrent

dit bedeksel heb ik opgemerkt, dat het uit langere eenvoudige en uit kleinere meer stervormige haartjes

bestaat, en dat de eerste veelal het spoedigst verdwijnen.

Zoo als reeds door vroegere schrijvers, de Heeren Valentini en Bindley (*) is aangetoond, verschilt de

steng van Nepenthes van de gewone zamenstelling, doordien de grenzen tusschen vaten en merg minder

bepaald zijn, dan gewoonlijk. Zeer jonge toppen der steng bestaan uit een zeer fijn mergaardig cel-

weefsel, hetwelk rijk aan korrels en omgeven is door een uit eene cellenlaag bestaand vlies. Lager heeft

dit celweefsel eenige spiraalvaten, die gemeenlijk met eenen afgeronden top tusschen vier cellen besloten

zijn; hetzelve is door eene vezellaag omringd. Wanneer men de ontwikkelde stengen in het gebladerd

gedeelte onderzoekt, dan leveren zij de volgende zamenstellende ideelen. — De opperhuid bestaat uit

ééne of twee, zelden uit meerdere lagen van dikwandige, eene groene of bruine kleurstof bevattende,

cellen. Onder haar liggen de dikwandige, van zeer aanzienlijke openingen voorziene bastvezels, met

eene menigte tusschen dezelve verspreide spiraalvaten. De bastlagen omringen een zeer los celweefsel,

waarin eenige, vooral uit spiraalvaten bestaande, vaatbundels verstrooid liggen. Nu volgt een ring,

die in het bovengedeelte uit ééne of twee en in het lager gedeelte van de steng uit meerdere rijen van

kleine cellen bestaat. Deze omgeeft eene, zich aan het bloote oog als een witte, vezelige cirkel voordoende

laag, die met gewapende oogen waargenomen, spiraalvaten van ongeveer streep middellijns doet zien.

Lindley, Introductioii to Botany, p. 69.
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Deze spiraalbundelring- wordt door eene eellenlaag, waarin enkele bastvezelbundels verspreid zijn,

van de houtlaag geseheiden. De houtlaag met het ongewapend oog gezien, doet zieh voor, als uit twee

verschillende lagen bestaande, van welke de buitenste rijk is aan kleine gaatjes en de binnenste, het

merg omringende, eene zeer digte zamenstelling aanbiedt. Bij eenige vergrooting nemen wij in deze

houtlaag spiraal- en rozenkransvaten, gestipte langwerpige cellen en vezels, en ook mergcellen waar.

De buitenste laag bevat alleen regelmatige mergstralen, die uit dikwandige tafelvormige cellen bestaan,

en in de gemelde cellenlaag onder de spiraalvaten verloopenj vervolgens rozenkransvaten met tamelijk

lange, door bijna horizontale dwarsbanden aangetoonde leden, en zeer kleine, digt gedrongene vezels.

De binnenste laag, die als het mergkanaal kan aangemerkt worden, bestaat uit grootere, dikwandige

vezels, langwerpige vezelcellen, met bruine kleurstof gevulde cellen, benevens eenige spiraalvaten, die

door de dikkere wanden en den grooteren omvang gemakkelijk erkend kunnen worden. Tusschen

deze laag is het merg besloten, hetwelk uit twee soorten van cellen en uit spiraalvaten bestaat. De eene

en talrijkste soort van cellen is tevens de grootste en vormt een los weefsel^ tusschen deze zijn de

andere, meer dan de helft kleinere, zoodanig in rijen boven elkander geplaatst, dat zij bij een opper-

vlakkig onderzoek vezels schijnen te zijn. De eerste hebben tusschen dikke wanden kleine holten, en

in de laatste omgeven dunne wanden eene bruine kleurstof. Niet zelden zijn deze kleine cellen bij de

spiraalvaten geplaatst, zoodat ik in het begin, bij geringe vergrooting, een’ vaatbundel meende te zien (*).

De spiraalvaten hebben somwijlen eene aanzienlijke grootte, ongeveer streep middellijns, en zeer

dikke draden, die mij voorkwamen bijna vierkantig te zijn.

De oudere stengen verschillen door het gemis van de buitenste epidermis, de bastvezellaag en het

daaronder gelegen celweefsel met deszelfs vaatbundels, die mij voorkomen, deelen te zijn van de

afloopende bladstelen der jongeren. Haar buitenvlies bestaat uit eene menigte kleine cellen, met bruin

gekleurde wanden; het bedekt de reeds vermelde laag van spiraalvaten; hieronder ligt het celweefsel en

verder naar binnen de reeds bij de jongere steng waargenomene deelen. Bij deze gelijke zamenstelling

leveren echter de bestanddeelen eenig verschil. De spiraalvaten zijn over het algemeen veel kleiner;

hunne draden bezitten naauwelijks de helft der grootte van de in jongere stengen voorkomende. De

buitenste ring van de houtlaag, aan zijne gaatjes te erkennen, is veel meer ontwikkeld, echter zijn

zijne vaten van gelijke geaardheid. De binnenste is meer te zamengedrongen en omgeeft een digt,

dikwandig celweefsel met verspreide spiraalvaten. Dit celweefsel bestaat uit twee soorten van cellen,

en niet zelden bevatten ook hier de grootere cellen kleine bruine bolletjes. Deze zamenstelling der steng

met het tot dusver bekende van andere gewassen vergelijkende, is het voorkomen van de spiraalvaten

in het merg eene eenigzins met de Monocotyledonen in verband staande en met verscheidene Dicotyle-

donen overeenkomende verschijning (f), van welke de Heer Treviranus vele voorbeelden, en de Heer

Schultz ons eenige afbeeldingen gegeven hebben. Daarentegen staat het voorkomen van den spiraalring

tusschen bast en hout nog geheel op zich zelf.

(^) Het is belangrijk
,
deze zamenstelling te vergelijken met hetgeen de Heer Meyen

,
in Wiegmann’s Archi v für Nat ur-

geschichte, 1838, p. 297, over de vezelen van het vlas vermeldt, waardoor het niet onwaarschijnlijk wordt, dat deze
langwerpige cellen, als nog niet tot een geheel zaamgegroeide vezels te beschouwen zijn,

(f) Treviranus, Physiologie, Lp. 209.
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Na deze uitweiding omtrent de zamenstellende deelen der steng, zetten wij de beschouwing van het

uiterlijke der plant verder voort. De knoppen zijn zelden geheel rolrond, maar veelal eenigzins zamen-

gedrukt en omvatten de jongere deelen. Hunne meerdere of mindere lengte hangt af van de ontwikke-

ling van den steel, aan welks einde de beker in eenen zeer jongen staat slechts eene kleine teruggebogene

verdikking vormt. Deze, even als het verlengde gedeelte van de middelnerf, en de middelnerf benevens

de randen der knoppen, zijn veelal digt behaard.

De knoppen ontrollen zich bij de meerdere vergrooting, en gaan door de uitgroeijing, in geheel van

het gewone afwijkende bladvormen over, welke uit een’ steel, eene meer of minder groote bladschijf,

met eene sterk ontwikkelde middelnerf, die zich boven de bladschijf verlengt, en uit een’ knods of

bekervormig ligchaam bestaan. De bladen hebben, naar gelang van hunnen stand, eene veranderde

evenredigheid in derzelver zamenstellende deelen.

De wortel en benedenste stengbladen bezitten dikwerf alleen aan den voet, waar zich het blad met de

steng vereenigt, eene geringe scheêvormige uitbreiding, wier middelnerf in eenen ongelijken driehoe-

kigen steel uitloopt, welks bovenste gedeelte altijd vlak is. In den jeugdigen staat eindigt deze steel in

een klein onregelmatig rolrond of vierkantig ligchaam. Deze verdikking neemt vervolgens eenen meer

regelmatigen vorm aan, en wordt bijna kogelvormig bij Nepenthes ampullaria, meer eivormig bij

N. gymnamphora of langwerpig bij N. gracilis. Al deze hoofdvormen zijn echter min of meer driekantig,

waarbij het van de spil afgewende of buitenste gedeelte rond, en het naar haar toegekeerde, vlak is.

De gemelde vlakte wordt aan de beide zijden door twee bladaardige uitgesnedene kammen begrensd,

welke somwijlen eene aanzienlijke uitgroeijing verkrijgen.

Bij eene meerdere vergrooting van deze veelvormige holle aanhangsels, openen zij zich aan de geknotte

uiteinden door een ^eksel, dat aan de uitstekende hoogste punt vastgehecht, zich naar de spil der plant

ontsluit en, zich vervolgens van deze verwijderende, terugbuigt. Dit deksel is vliezig, cirkelrond of

meer ovaal, en verandert bij den voortgaanden groei van den beker weinig in grootte of vorm.

De stengbladen hebben eene andere evenredigheid. De vlakke bladschijf wordt door eenen, dikwerf

aanzienlijk langen steel, welke aan de beide zijden een smal bladaardig, bij de steng eindigend randje

heeft, gedragen: zij is meest langwerpig ovaal, aan beide einden spits, zelden stomp uitloopende, en

heeft in hare nervuur veel overeenkomst met die, welke bij eenige monocotyledonische gewassen wordt

waargenomen. De hoofdnerven ontspringen aan den voet, zelden uit de middelnerf, loopen vervolgens

bijna evenwijdig met den rand van de bladschijf, en vereenigen zich aan den top met de middelnerf:

zij zijn door eene menigte kleine aderen verbonden, waardoor een uit vierkante mazen bestaand net

wordt gevormd.

De steel, welke, zoo als ik boven reeds aanstipte, eene voortzetting der middelnerf van de gemelde

bladschijf is, vertoont zich onder twee gedaanten: in de digt bij de bloemen geplaatste bladen eindigt hij

dikwerf in eene eenigzins verdikte punt, en heeft dan schijnbaar alleen het doel, om als klawier de te
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zwakke steng te ondersteunen, waartoe zich het uiteinde in eenige krullen terugbuigt en de naastbij

gelegene takken omwindt; bij anderen ontwikkelen zich aan het einde van den steel de reeds gemelde

bekers. In dit geval gaat hij eerst regtstandig op, kronkelt zich vervolgens in twee of drie krullen om,

en buigt zich dan loodregt naar beneden, om in den omgebogenen voet van den beker over te gaan:

zoodat hier de steel door de krullen als klawier dient en tevens den opgerigten stand van den beker

bevordert. Bij eenige planten zijn deze bekers regelmatig buisvormig, bij andere buisvormig met eene ver-

wijding boven den voet en bij sommige meer regelmatig trechtervormig. Op dezelve verdwijnen de bij de

bekers der jongere planten dikwerf zeer ontwikkelde ingesnedene bladvormige kammen, naarmate zij hooger

geplaatst zijn, en laten op die van zeer ontwikkelde planten dikwerf alleen in kleine randen hunne over-

blijfsels terug. De mond of opening der bekers van de steng en wortelbladen is door eene vlakke geribde

bladuitbreiding gekroond. In zeer jonge bekers is deze boord vlak, en bij meer ontwikkelde is, zoo wel

het binnenwaartsche, als het naar buiten gelegen gedeelte van deze bladuitbreiding omgerold; het bin-

nenwaartsche heeft den omtrek scherp getand. Over het algemeen zijn de deksels van de bekers der stengen

meer uitgegroeid, dan die van de bekers der wortelbladen, en van eene minder langwerpige gedaante.

De stengbekers hebben, even als de wortelbekers, drie hoofdnerven, welke met de kanten van den

steel in verband staan; twee derzelve zijn tegen over de spil gelegen, en eene is van de spil verwijderd.

Tusschen de beide eersten, op welke zich de gemelde kammen ontwikkelen, verdwijnen ééne of som-

wijlen meerdere nerven van den voet naar den rand. De andere nerven, welke grootendeels uit den

steel of in kleiner aantal uit de gemelde twee kamnerven haren oorsprong nemen, loopen bijna allen uit,

op het tegen over de spil gelegen punt der aanhechting van het deksel. Zij vereenigen zich hier ge-

deeltelijk in een klein, somwijlen getand aanhangsel, en breiden zich anderdeels in het deksel weder uit.

Tusschen deze hoofdnerven zijn eene menigte kleinere aderen, welke echter door de meerdere buigingen,

een minder regelmatig net vormen, dan op den vlakken bladboord. De nervuur der deksels is, door hare

rigting en door hare meer boogvormige takverdeeling, van de bovengemelde onderscheiden en komt

meer met die der gewone bladen overeen.

De gemelde bekers zijn vóór het opengaan tot op de helft, zelden daar boven, met vocht gevuld,

hetgeen een genoegzaam bewijs oplevert, dat dit vocht in den beker zelven afgescheiden wordt en niet

ontstaat door den invallenden regen of dauw. Nadat de bekers zich geopend hebben, blijft deze

afscheiding van vocht, vooral op vochtige plaatsen, voortduren, en in geledigde toegedekte bekers heb

ik telkens weêr nieuw vocht zien afscheiden. Rumphius, welke de Amboinsche Nepenthes gedurende

eenigen tijd schijnt waargenomen te hebben, deelt ons mede, dat deze afscheiding voornamelijk des

nachts zoude plaats vinden. De in de nabijheid van Padang door mij gedane waarnemingen, stemmen

met dit door Rumphius medegedeelde gevoelen niet geheel overeen, maar pleiten er voor, dat de

des nachts in de tropische gewesten zoo rijkelijk vallende dauw een groot aandeel heeft aan dit door

Rumphius bekend gemaakt verschijnsel; terwijl de gedurende den dag plaats hebbende en niet in aan-

merking genomene verdamping van het vocht, zeker het hare zal hebben bijgebragt om Rumphius tot

de meerdere afscheiding gedurende den nacht te doen besluiten. In den omtrek van Padang had ik in

een’ zeer vochtigen bodem eenige gewassen waargenomen, waarvan sommigen in de schaduw en anderen
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op eene meer aan de zon blootgestelde plaats groeiden. De jongere, nog ongeopende bekers dezer,

op onderscheidene plaatsen tierende gewassen, verschilden eenigzins ten opzigte van de in dezelve

aanwezige hoeveelheid vocht. De in de schaduw gegroeiden bevatteden geene zoo aanzienlijke hoe-

veelheid, als de anderen. Dit bragt mij op het denkbeeld, dat de zonnestralen welligt deze afscheiding

bevorderden. Ten einde hieromtrent eenige zekerheid te hebben, trachtte ik deze gewassen, zoo veel

hunne standplaats zulks toeliet, vergelijkend na te gaan. Ik ledigde nu des avonds de reeds geopende

bekers en sloot eenige met daartoe vervaardigde kleine papieren hoedjes. Mijne proefgewassen den vol-

genden morgen bezoekende, vond ik in de bekers van allen eenig vocht, maar het minste in de met

gemelde hoedjes geslotene, hetgeen mij dus de meerdere hoeveelheid der anderen aan de vochtigheid

van den dampkring deed toeschrijven. Mijne bekers op nieuw geledigd en eenige weder gesloten heb-

bende, vond ik des avonds in de in de schaduw geplaatste gewassen zeker geene meerdere hoeveelheid

vocht, dan des morgens
j
terwijl de geopende, aan de zon (*) blootgestelde, even zoo gevuld waren, en de

met hoedjes geslotene niet minder inhielden, dan des morgens. De planten nu eenige dagen aan zich-

zelve overgelaten zijnde, bleek het mij, dat de in de zon geplaatste, door het licht tot eene meerdere

afscheiding geprikkeld werden, daar de hoeveelheid vocht van de beschaduwde voorwerpen, die der

onbeschaduwde weinig overtrof, terwijl toch de uitdamping ten nadeele van de laatste in aanmerking

behoort genomen te worden. Ik heb getracht, aan deze proef eenige meerdere zekerheid te geven door

eenige bekers met lijn goudvlies, dat door zijden draden om de randen derzelve bevestigd was, af te

sluiten: dan ook deze proef kon mij geene quantitative beslissing opleveren
j
echter bewees zij genoeg-

zaam, dat de hoeveelheid van het des daags afgescheiden vocht, dat van den nacht overtrof. Ik heb

wijders gepoogd, deze proeven met afgesneden en in het water geplaatste bladen te herhalen; maar de

ondervinding heeft mij ras bewezen, dat deze gewassen dan spoedig alle levenswerking verliezen, om

slechts korten tijd een kwijnend aanzijn te behouden.

Nog niet te vreden met deze reeds zoo merkwaardige afscheiding, heeft men aan het deksel der bekers

een afwisselend sluiten en openen toegekend (-f),
hetwelk, volgens De Candolle, door eenigen aan den

staat van den dampkring, door anderen aan de in den beker bevatte hoeveelheid vocht toegeschreven

wordt. Dit verschijnsel, reeds door den Heer Treviranus omtrent de N. destillatoria ontkend, is door mij

bij geene der geziene soorten waargenomen, en men behoeft slechts de verandering, welke de mond van

den beker na de opening ondergaat, op te merken, om hieruit af te leiden, dat eene nieuwe sluiting van

denzelven onmogelijk is. Het in de bekers afgescheiden vocht heeft een eenigzins troebel voorkomen,

eenen flaauwen, zoetachtigen smaak, en gaat, aan zich zelf overgelaten, spoedig tot bederf over.

Eenige met hetzelve genomen qualitative proeven, hebben mij bij de verdamping eenen eigenaardigen

reuk doen opmerken en als vaste overblijfsels een zuringzuur zout, benevens plantaardige slijmstof doen

vinden (§).

("'") In de zon teekende de Thermometer daar ter plaatse, des middags ten 2 ure, 94° en somwijlen tot 104° F.

(-f) De Candolle, Physiologie végétale, p. 870.

($) Ik durf niet bepalen of dit vocht een voortbrengsel is
,
dat door uitwaseming in den beker wordt verzameld

,
dan wel

of het door eene afscheiding wordt voortgebragt
^
voor het laatste schijnt de overeenkomst van hetzelve met het vocht uit de

stammen van slingergewassen te pleiten.
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Deze zonderlinge vochtafseheiding heeft de Heer Treviranus het eerst getracht uit een meer physioio-

gisch oogpunt te doen kennen. Hij nam ten dien einde de Nepenthes destillatoria waar en deelde

dienaangaande mede, dat de bovenste helft van de binnenvlakte gekleurd en met eenen bruinen dauw,

zoo ais men gewoonlijk op de vlakte van vruchten en bladen, ter bescherming tegen vocht opmerkt,

bedekt en dat de benedenste daarentegen blinkend is, vol kleine, klierachtige en gedeeltelijk van epider-

mis ontbloote heuveltjes. De Heer Treviranus houdt het voor waarschijnlijk, dat deze kliermassen het vocht

afscheiden, en dat hetzelve zich in den beker niet boven de blinkende klierrijke oppervlakte verheft

(*
*).

De Heer Brongniart heeft ons in zijne beschrijving der Nepenthes mede reeds op deze klieren opmerk-

zaam gemaakt, zonder zich echter bijzonder met derzelver zamenstel bezig te houden (f).

In eene bekroonde prijsverhandeling van den Heer Meyen over de afscheidings-organen der planten (§),

heeft gemelde schrijver aan de binnenste oppervlakte van de Nepenthes-bekers zijne bijzondere opmerk-

zaamheid toegewijd, zijne waarnemingen omtrent de klieren der N. destillatoria medegedeeld en door

afbeeldingen opgehelderd. In dit stuk treedt de Heer Meyen met het gevoelen op, dat het niet onwaar-

schijnlijk is, dat gemelde klieren de blinkende stof afzonderen, welke de binnenvlakte der bekers gedeel-

telijk bedekt, en dat het vocht uit de gekwetste plaats tusschen de opperhuid en de klier te voorschijn

komt, even als zulks bij de beleediging der epidermis van andere planten geschiedt. Ter staving van

dit gevoelen voert hij aan, dat deze kleine klieren in de nog ongeopende bekers, van eene groene kleur

en zeer saprijk zijnde, geen vocht afzonderen, en dat zulks eerst later, na de scheuring van de opper-

huid, waarmede deze klieren geheel bedekt zijn, plaats vindt.

Deze waarnemingen van de Heeren Treviranus en Meyen medegedeeld hebbende, wil ik mijne waar-

nemingen, die van 1832 dagteekenen, hieromtrent opgeven. De wortelbladen hebben de binnenste

oppervlakte der bekers somwijlen geheel met deze klieren bedekt; bij de stengbladen van Nepenthes

Bongso en N. Rafflesiana en, volgens de opgave van den Heer Brongniart, ook bij de N. Madagascarien-

sis (*), wordt dit mede waargenomen; bij de andere onderzochte soorten beslaat deze blinkende opper-

vlakte de helft en soms zelfs een geringer gedeelte van de lengte der buis; terwijl het hoogere deel eenen

blaauwen of purper-rooden dauw bezit; deze dauw is mij voorgekomen meer vlies- dan wasaardig te zijn,

en dus door de afschilfering van de epidermis gevormd te worden. De vorm der klieren van de onder-

zochte soorten stemt met de door den Heer Meyen van de N. destillatoria opgegevene structuur overeen.

Hare ontwikkeling, door den Heer Meyen op de Nepenthes destillatoria waargenomen, is door mij

ook bij andere soorten nagegaan. De binnenvlakte van zeer jonge, pas te voorschijn komende bekertjes,

is op het uiterlijk aanzien nog geheel gelijk; fijne plaatjes van dezelve, bij sterke vergrooting nader

Treviranus, Zeitschr. für Physiolog. III. p. 75.

(f) Annales des Sciences naturelles, I. p. 38.

(§) Meyen, Ueber die Sekretions-Organen der Pflanzen, p. llu. s.

(*) Brongniart, gen. werk, p. 38,

BoTANICiV. 3
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onderzocht, bieden een tamelijk gelijk celweefsel en, tusschen de doorschijnende cellen, andere met don-

kere stippen aan. Dergelijke fijne plaatjes van grootere bekers waargenomen, bewijzen, dat deze gestipte

cellen de aanstaande klieren zijn. Zij onderscheiden zich in deze bekers duidelijk als cirkelronde, uit eene

menigte kleine celletjes bestaande groepen van het uit grootere cellen bestaand weefsel, en zijn in het

begin nog geheel door de opperhuid bedekt. Yervolgens neemt, bij meerdere ontwikkeling, deze bedek-

kende huid in dikte af en vertoont zich als een vliezig deksel. Dit deksel is naar beneden open en bezit

daar eene bijna regt afgesnedene zijde, die digt op de ondergelegene vlakte sluit. Bij meerdere uitgroei-

jing wordt de onderzijde van dit deksel meer boogvormig. Het bedekt in de geopende bekers veelal de

helft der klier en bestaat, even als de overige opperhuid, uit langwerpige, digt aan elkander sluitende

cellen; alleen bij Nepenthes ampullaria bedekt gemeld deksel een kleiner gedeelte der klieren en heeft

het meer vierkante cellen. De klieren bestaan uit eene menigte van kleine, digt aan elkander sluitende

cellen. In de jonge bekers hebben zij mij de waarneming van den Heer Meyen bevestigd, en hier waren

deze kleine eellen zeer saprijk en met groene, benevens enkele bruine korreltjes (bij N. ampullaria), opgevuld,

Eenen eenigzins anderen vorm en eene verschillende zamenstelling vertoonen de klieren, welke op de

binnenvlakte van de deksels der bekers verspreid zijn. Met het bloot oog of bij geringe vergrooting gezien,

zijn zij kleine, cirkelronde en op de nerven meer ovale, door eenigzins verhevene ringen omgevene holten.

Bij eene vertieale snede nader onderzocht
,
worden deze holten of op de oppervlakte zigtbare diepten ons

als de ingangen tot grootere holen bekend, die, in het midden, eene verhevenheid tegenover de opening

hebben. De doorsnede dezer organen, met eenige vergrooting onderzocht zijnde, toonde mij de volgende

zamenstelling : de uit eene laag van vierkante cellen bestaande opperhuid buigt zich bij de holten binnen-

waarts en bekleedt nu den rand en het bovenste gedeelte derzelven, terwijl de verhevenheid in het mid-

den der holten, door eene gelijke zamenstelling, eene vroegere gemeenschap met de opperhuid verraadt
j

het overige gedeelte der holten bestaat daarentegen uit zeer kleine cellen, welke eenige overeenkomst

met die der bekerklieren bezitten.

Na deze beschrijving van de zamenstelling tot den aard dezer organen overgaande, herinneren wij ons

het gevoelen van den Heer Meyen, dat de binnenklieren eene bruine blinkende stof zouden afzonderen:

dit denkbeeld komt mij minder waarschijnlijk voor, omdat ik nimmer bij de onderzochte soorten eene

dergelijke afscheiding heb kunnen waarnemen. Na een vergelijkend onderzoek van de glanzige en

doffe binnenvlakte der bekers is het mij waarschijnlijker, dat deze glans aan de meerder ontwikkelde

dikte van de epidermislaag is toe te schrijven.

Moeijelijker is het om te beslissen tusschen de opgegevene denkbeelden van de Heeren Treviranus en

Meyen, nopens de afscheidingsplaats van het vocht, welke de eerstgemelde in de klieren zoekt, en de

laatstgenoemde in een beleedigd celweefsel om de klieren vooronderstelt plaats te vinden. Het laatste

gevoelen, hoewel veel voor zich hebbende, zoo men de verwonding van de opperhuid nagaat, heeft echter

dat tegen, dat de afscheiding dan na de uitgroeijing zoude verminderen of geheel eindigen, omdat de natuur

eene dergelijke verwonding spoedig zoude hebben hersteld: zoo als ons de opperhuid van de bladranden der

Aroïdeën en anderen bewijst. Het eerste denkbeeld van den Heer Treviranus, dat het afgescheiden vocht
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uit de kleine klieren deszelfs oorsprong’ neemt, is mij dus meer waarschijnlijk en kan door andere daad-

zaken vergelijkend worden ondersteund. Bij de Sarracenia heeft de afscheiding van het vocht door de

haren plaats
j

bij de Urticeën wordt zij even zoo van deze waargenomen, en bij vele anderen zijn zij als

afscheidingsorganen bekend. Daar nu deze haren meestal als verlengde cellen voorkomen, zoo geloof

ik, dat wij hunne werking ter vergelijking en tot ondersteuning gevoegelijk kunnen aannemen.

Bij de grootere bekers heb ik deze klieroppervlakte dikwerf met kleine kraaltjes vocht bedekt gezien,

en deze bevochtiging bij de onderzochte soorten, vooral in het benedenste van den beker, waar, tus-

schen het binnenste en buitenste bekleedsel, een aanzienlijk, zeer vochtrijk celweefsel de vaatbundels

omgeeft, waargenomen. Bit celweefsel in de zamenstelling van het meer vliezige deksel geheel gemist

wordende, zoo kan men hieraan welligt toeschrijven, dat deze vochtafscheiding op dit deel geen

plaats vindt.

Na de vermelding van de zamenstellende deelen der bladen, moeten wij de denkbeelden omtrent den

aard derzelve kortelijk doorloopen. Be Heer Willdenow (*) beschouwde de bekers als eigenaardige

bladvormige uitgroeijingen. Be Heer Be Candolle laat zich omtrent deze bladen op eene wijze uit,

welke doet gelooven, dat hij de vlakke schijf als een’ bezoomden steel en den beker als de ware bladschijf

aanneemt (f), en op eene andere plaats doet hij ons gelooven, dat hij alleen het deksel der bekers als

de bladschijf, en het overige als een gedeelte van den bladsteel beschouwt (§). In de bekervormige

uitbreiding ziet de Heer BischolF veranderde vormen van geheele of gedeelten van bladorganen, en door

de vergelijking van de Sarracenia met de Nepenthes schijnt hij tot het gevoelen van den Heer Be Candolle

over te hellen, dat het deksel het blad is Q. Be Heer van Hall het eerste gevoelen van den Geneefschen

Hoogleeraar aannemende, beschouwt de bekers als de bladschijven en noemt hen bladbuizen
(4.).

Omtrent dezen bladvorm heeft de Heer Link het gevoelen uitgedrukt, dat de vlakke bladuitbreidino-

de wezentlijke bladschijven, en dat de bekers bloemaardige aanhangsels zouden zijn (**). Be Heer
Turpin houdt de vlakke uitbreiding voor eenen bezoomden steel en den beker voor een omgeslagen, met
de randen zamengegroeid blad, en noemt de opening van den beker Macropile,

Wij zien uit deze opgave, dat de meeste schrijvers de geheele bladvormige uitbreiding voor een, in

deszelfs deelen veranderd blad houden. Ik zal hier eenige opmerkingen bijvoegen. Van de steng af

beginnende, trekt de gesteelde of ongesteelde vlakke uitbreiding het eerst de aandacht. Bij de kiemende
of pas uit zaad opgekomene plantjes, is deze uitbreiding weinig ontwikkeld, en bij de eenigzins meer uit-

gegroeide, die van 4 of 5 bladen voorzien zijn, vertoont zij zich scheedevormig: in beiden Was de beker

n Grundriss der Kriiuterkunde, 5 Ausg. p. 93.

(f) Pliysiologie végétale, p. 279.

($) » )) p. 320.

O Handbuch der botanischen Terminologie, p. 243.

^

(4-) Tijdschrift voor Nat. Gesch. en Physiologie van J. v. d. Hoeven en W. H. de Vricsc, III. bl. 9- en
Van Hall, Eerste beginselen der Plantkunde, bl. 48,

Philosophia Botanica, I. p. 475.



12

reeds geheel aanwezig. De vlakke bladuitbreidingen hebben takverdeelingen van nerven, welke weinig

van die der bekers afwijken : in beiden is de hoofdrigting naar één bepaald punt, en bij beiden zijn de grootere

nerven door kleinere dwarsaderen verbonden. Wanneer deze vatenloop met dien van andere gewassen

vergeleken wordt, dan vindt men eene gelijke bewerktuiging in de bladscheeden van de Umbelliferae,

in de holle bladstelen van Trapa enzv., en hierdoor word ik in het denkbeeld versterkt, om met den

Heer De Candolle èn de vlakke uitbreiding èn den beker als tot den bladsteel behoorende organen te

Ijeschouwen; terwijl ik het deksel, waarin wij eene meer netvormig vertakte nervuur waarnemen, als

den eigenlijken vertegenwoordiger der bladsehijf aanmerk.

De steel, waaraan de beker bevestigd is, heeft de nerven van de vlakke bladuitbreiding, even boven

het einde derzelve, in eenen gcslotenen vatenring vereenigd en, in het midden van dezen, een mergachtig

celweefsel. Meer van de gemelde bladuitbreiding verwijderd, is de steel driekant, en heeft zich de

gemelde vaatring in drie door celweefsel gescheidene vaatbundels verdeeld. Deze zijn aan den voet

van de bekers duidelijk zigtbaar, en een derzelve is aan de beneden- en twee aan de bovenzijde van den

steel gelegen. De beide laatsten vormen de grondnerven der kammen, en uit dezelve ontstaan zij-nerven,

die naar het eindpunt van de ondernerf verloopen. Hier vereenigen zich de drie hoofdnerven en vormen

zij eenen platgedrukten vaatbundel met zeer weinig parenchymatisch weefsel. Vervolgens verdeden zij

zich weder in het deksel, en geven zij aan hetzelve, door hare takverdeelingen, eene nervuur, welke

met die der bladen van andere Dicotyledonen veel overeenkomst heeft.

De onderzochte soorten bezitten allen, zoowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke bloemen,

eene in of door uitgroeijing boven den oksel geplaatste pluimvormige bloeiwijze, met een- of tweebloe-

mige steeltjes, bij N. gracilis, phyllamphora, of met tot bijschermen vereenigde steeltjes bij N. Mada-

gascariensis, N. ampullaria enzv. Deze bloeiwijze, waarin de bloemen zich van den voet naar den top

openen, is vooral in hare eerste ontwikkeling bij N. ampullaria met eene bruine donzige, bij N. gracilis

met eene bruine zijdeaardige, bij N. Rafïlesiana met eene digte grijze en bij N. phyllamphora met eene

lossere beharing bekleed, en verliest dit bekleedsel bij eene verdere ontwikkeling dikwerf grootendeels.

De algemeene bloemsteel is min of meer vijfhoekig en heeft de bloemstelen met verbreede voeten op zijne

kanten geplaatst. De benedenste bloemsteeltjes dragen veelal min of meer ontwikkelde schutblaadjes
j
de

hoogere bezitten slechts geringe sporen, en de naar den top der bloempluim geplaatste, geene overblijfsels

derzelve. Bij de overeenstemmende bloeiwijze der mannelijke en vrouwelijke planten, doet de vorm

der knoppen dezelve spoedig onderscheiden; de mannelijke bloemen zijn bij deze kogelrond, en de

vrouwelijke meer eivormig. De vier deelen of aan den voet zaamgegroeide bladen van het bloembe-

kleedsel zijn vóór de opening der bloem in diervoege gelegen, dat de twee buitenste groote, de beide

binnenste, tegen over de spil geplaatste kleinere deelen bedekken
j

zij zijn in de mannelijke bloemen

bijna cirkelrond en in de vrouwelijke ovaal, tamelijk dik, van buiten, vooral om den rand behaard, van

binnen met kleine groefjes en, na de opening der bloem, terug geslagen.

De mannelijke bloemen rieken onaangenaam. In haar midden staat de cilindervormige, min of

meer vierkantige meeldraden-kolom, met eenigzins verdikte uiteinden. Zij is bij de opening der bloem
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zeer kort, neemt vervolgens in lengte toe, en draagt op den top eene kogelvormige verdikking, aan

welke 8, 12 tot 16 meelknopjes gehecht zijn. In den jeugdigen staat zijn deze meelknopjes in dezelfde

rigting met de spil, en eerst later worden, door de ontwikkeling, de ongclijke grootte, benevens de

onregelmatige buigingen te weeg gebragt. Zij zijn langwerpig, vóór hunne opening in het midden

gevoord, en hebben, aan weerszijden van den niet zeer ontwikkelden helmknoop, één hokje. Deze

hokjes bestaan slechts uit een klepje, dat zich inbuigt en op den helmknoop sluit, zoodat de stuifknopjes

van Nepenthes eigenlijk slechts de helft of een hokje van een gewoon helmknopje aanbieden. In de

zamenstelling onderscheidt men onder een vrij dik buitenvlies, een uit twee rijen spiraalcellen bestaand

endothecium. Het uitgeworpen stuifmeel is kogelrond, of bestaat somwijlen uit drie of vier verbondene

kogeltjes, die aan den stuifmeelvorm van de Godeniaceae, Ericeae enzv. herinneren (*).

De vrouwelijke bloemen hebben in het midden, in plaats van de stuifdradenkolom, het vruchtbeginsel.

Dit is bij eenigen gesteeld: N. Rafflesiana, enzv., bij anderen vastzittend of op den torus gehecht:

N. gracilis. Het heeft eenen langwerpigen, vijfzijdigen, naar het aanhechtingspunt eenigzins verdikten

en afgeronden vorm. De eene dezer zijden of de geknotte top wordt door den somwijlen vierlobbigen,

platgedrukten, door vier voren ingesnedenen stempel gekroond: de anderen vormen den omvang. Zij

zijn door stompe, tegen over de bloemdeelen gelegene kanten verbonden, in het midden eenigzins

gevoord en met dezelfde beharing als de jongere bloemstelen bedekt. Inwendig is het vruchtbeginsel

verdeeld in vier volkomene hokjes met gladde wanden. Met deze zijn de naar den voet der hokjes

verbreede en naar boven smaller wordende moederkoeken verbonden, die aan iedere zijde van den wand

uit eenen hoofdvaatbundel bestaan, welke zich even boven den voet van het hokje, over of door de opper-

vlakte van den wand verdeelt (f).

De eitjes vertoonen zich, in zeer jonge vruchtbeginsels, als kleine, boven den moederkoek uitstekende,

ronde, of aan den top eenigzins geknotte, uit cellen bestaande knopjes. Zij worden bij eene meerdere ont-

wikkeling langwerpiger en eindigen dan in eene versmalde buis : in het benedenste ofbuikvormig gedeelte

van deze eitjes zijn de twee eellenlagen, door de mindere ontwikkeling van de binnenbuis, duidelijk

erkenbaar
j
en somwijlen is het mij gelukt, deze beiden te seheiden: alsdan vertoont zieh het binnenvlies

zeer fijn en het buitenste van eene meerdere dikte. De meer uitgegroeide eitjes zijn reeds langwerpiger,

en door derzelver doorsehijnendheid laten zij duidelijk zien, dat het punt van aanheehting van het bin-

nen- of kernvlies, boven den voet is verheven. De kernzak is in dien staat reeds boven zijn aanheeh-

tingspunt een weinig buikvormig en naar boven versmald. In de meer ontwikkelde eitjes zag ik het

aanhechtingspunt meer van den voet verwijderd en het boveneinde meer doorschijnend. In dien staat

had er reeds eene veranderde rigting van den kernzak plaats, waardoor het draadje, waarin deze ein-

digt, naar beneden gebogen werd. De ontwikkeling thans verder in hare verschillende tijdperken vol-

(^) Vroeger in Indië gedane onderzoekingen doen mij vermoeden, dat hier de moedercellen van het stuifmeel drie deelen

bevatten : daar dit echter met het gewoonlijk voorkomende viertal in strijd is
,
zoo laat ik deze waarneming aan latere onder-

zoekingen ter bevestiging over.

(j-) Somwijlen gebeurt het, dat de eitjes aborteren, en zich in ieder hokje een min of meer vleezig, langwerpig ligchaam

bevindt, hetwelk vaii boven en beneden in den hoek van het hokje is vastgehecht; vermoedelijk is dit eene vrije placenta.

Botanica. 4
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gende, dan zien wij het aanheehtingspunt van den kernzak meer en meer van den voet van het zaad

verwijderen, en de omdraaijing van den kernzak, en dus de benedenwaartsehe rigting van den wortel,

als een gevolg van deze uitgroeijing, te voorsehijn treden. De binnenzaadmond wordt hierdoor naar

beneden gekeerd en vertoont zich in het zaad, aan het einde van een meer of minder ontwikkeld, uit

celweefsel bestaand buisje, met eene kleine verdikking. Voor zoover ik dit nagegaan heb, heeft dit

buisje geenen zamenhang met de buitenzaadhuid (*).

De rijpe vruchten zijn drooge, somwijlen op een klein steeltje gezetene langwerpige, stomp vierkan-

tige, in het midden of meer naar den voet verdikte, bruine, gladde of behaarde kapsels. Zij springen

in vier met de bloembekleedselen afwisselende, door een deel van den stempel gekroonde kleppen, open.

Ieder dezer heeft op de binnenvlakte het tegen dezelve overstaande gedeelte van de middelschotten.

De scheiding van deze middelschotten is van dien aard, dat er geen spil terug blijft, en dat alleen een

verdikte zoom langs den vrijen binnenrand der tusschenschotten het vroegere vereenigingspunt aanduidt.

De zaadjes dezer gewassen hebben het voorkomen van kleine vliezige, in het midden eenigzins verdikte

of verbreede, aan de beide einden spits uitloopende draadjes of plaatjes. Zij zijn, bij eenige vergrooting

waargenomen, somwijlen geheel glad, somwijlen, vooral in het midden, met eene geribde of bultige

oppervlakte. Het buitenste zaadomhulsel is door eene vliezige, uit lange, zelden korte, bijna vierkantige

cellen bestaande huid gevormd. Onder dit bekleedsel ligt een los merenchymatisch celweefsel
(-f),

het-

welk, vooral boven en onder de kern, eene meer aanzienlijke ontwikkeling erlangt, en tusschen de

buitenhuid en kern somtijds bijna geheel verdwijnt. Tusschen dit celweefsel en bij anderen meer tegen

de buitenzaadhuid bevestigd, loopt de raphé. Dit voedingsvat buigt zich vervolgens op meerdere of

mindere hoogte boven de kern om, en daalt dan benedenwaarts, om zich met de binnenzaadhuid te

verbinden. Het bestaat uit langgestrekte cellen en gestipte vaten. De kern, van de buitenzaadhuid en

het celweefsel gescheiden, vertoont zich als een rolronde zak, welke in een fijn draadje of buisje, tegen

over de raphé geplaatst, eindigt. Dit draadje kan als een verlengde binnenzaadmond beschouwd wor-

den, en bestaat uit een gestrekt celweefsel. De binnenste zaadvlies is zeer fijn en wordt gevormd door

langwerpige cellen, welke door hare breedte, van die der buitenhuid verschillen. Behalve naar de beide

einden is deze binnenste zaadhuid geheel door de kern gevuld. Deze is rolrond, aan den wortel en het

bladgedeelte stomp, somwijlen in een klein puntje eindigende, wit van kleur, en heeft de kiem geheel

door kiemwit omgeven.

Dit kiemwit is van eenen olieachtigen aard, en zet zich bij zijne vorming het eerst langs de wanden

van de omringende bekleedselen, terwijl het binnenste, de kiem omgevende gedeelte, dan nog eene

olieachtige vloeibare stof vormt. De kiem heeft, in de nog onrijpe zaden, den vorm van een hart, van

hetwelk de wortel het spitse en de zaadlobben het verdikte einde uitmaken. Bij meerdere ontwikkeling

(^) De Heer Brongniart, aan wien wij de ontdekking van dit buisje verschuldigd zijn, schijnt tot het gevoelen over to

hellen, dat hetzelve een vaatbundel is, die tot de bevruchtende vaten behoort.

(-f)
Gaertner (de Fr net. II. p. 18. Tab. 83.) geeft eene vrij goede beschrijving van de zaadbekleedsels.
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wordt de wortel dikker en de beide zaadlobben zijn nog aanzienlijk van elkander verwijderd (*). Door

verdere uitgroeijing veranderende, verkrijgt de rijpe kiem eenen rolronden, aan beide zijden in stompe

punten eindigenden vorm. De wortel derzelve is naar het aanhechtingspunt van het zaad gekeerd en

vormt ongeveer de helft der kiem. De zaadlobben sluiten nu met de vlakke zijden tegen elkander, en

tusschen dezelve vertoont zich de plumula als een klein puntje.

Omtrent den aard der zaadhekleedsels zijn de gevoelens verdeeld. De Heer Nees wilde het buitenste

zaadbekleedsel als een’ zaadrok (Arillus) beschouwd hebhen. De Heer Brongniart en anderen hebben

het daarentegen voor een wezentlijk gedeelte van het zaad, voor de buitenste zaadhuid (Testa) aange-

nomen. Met dit gevoelen van den Heer Brongniart vereenig ik mij, omdat het gemelde buitenbekleedsel

reeds in de eitjes ontwikkeld is, en wel somwijlen met de raphé zamenhangt, maar ook niet zelden zich

geheel vrij van deze vertoont.

Hetgeen ons D*". Graham (-f)
omtrent de ontkieming der N. destillatoria (§) vermeldt, heb ik ook bij

N. phyllamphora waargenomen. Bij de zaden, op eenen moerassigen bodem gelegen, begon zich het

midden of kerngedeelte uit te zetten, en vervolgens te splijten. Uit deze spleet traden nu de tegen

elkander gelegene zaadlobben met eene licht groene kleur te voorschijn, en kort na hare ontwikkeling

zich scheidende, deden zij het groene ronde pluimpje zigthaar worden. In dit tijdvak of wel iets vroe-

ger, groeit uit dit verdikte gedeelte het worteltje, hetwelk eerst enkelvoudig spilvormig, vervolgens,

door de vorming van een aantal vezels, zeer getakt voorkomt. Inmiddels neemt het pluimpje aan grootte

toe en bestaat uit twee omgebogene, zeer ongelijke ligehaampjes. Deze buigen zich bij meerdere ont-

wikkeling terug, en vertoonen dan ongesteelde, kleine, buikvormig verwijde, met ingesnedene kammen

voorziene bekertjes. Bij het nu volgende bladpaar zijn deze bekertjes reeds aan het einde van kleine,

vlakke bladuitbreidingen geplaatst, welke bij de verder ontwikkelende, aehtervolgens aanmerkelijk toe-

nemen. De inwendige structuur dezer jonge bekertjes is gelijk aan die der wortelbladen, en de uit-

wendige vorm biedt bijna geene afwijking aan.

Na de geschiedenis van de plant en de beschrijving harer deelen te hebben opgegeven, blijft ons de

beschouwing van hare plaats in het wetenschappelijke stelsel over. Nadat men de Nepenthes in hare

groeiplaatsen waargenomen had, boden zij weinig moeijelijkheid voor de Linneaansche rangschikking aan,

omdat zij hier, wegens het voorkomen der mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten,

in de klasse der tweehuizigen konden opgenoraen worden. Minder gemakkelijk was het, haar eene

plaats in een natuurlijk stelsel aan te wijzen. Verschillende schrijvers hebben ten dien opzigte andere

gedachten gehad, die gedeeltelijk door gebrek aan voorwerpen, ten deele door hunne wijze van beschou-

wing moesten ontstaan. Wanneer wij het daaromtrent bekende nasporen, dan blijkt het, dat de ver-

dienstelijke en ijverige Adanson de eerste proef nam, om onze Nepenthes in een natuurlijk stelsel te

De Heer Richard heeft het eerst het denkbeeld van Gaertner wederlegd
,
dat de Nepenthes-kiem slechts ééne zaadlob had.

(f) Edinburgh Journ. 1830. p. 380.

($) Dit is verinoedelijk de Nepenthes phyllamphora.
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brengen en haar, naar de door hem geziene afbeeldingen oordeclende, met den naara Bandura, bij zijne

Aristoloehiae plaatste, onder bijvoeging, dat het hem voorkwam, dat een nader en naauwkeuriger

onderzoek der planten zelve, haar in eene andere familie, nabij de Sarracenia zoude overbrengen. In

de door Linnaeus ontworpene rangsehikking, welke Giseke heeft medegedeeld, is haar geene plaats

aangewezen, en in de Genera van Jussieu staat Nepenthes onder de geslaehten, wier verwantsehap onze-

ker was. Bij gelegenheid, dat de Heer R. Brown de verdeeling der door Jussieu hervormde vereeoii^ins’

van de Aristoloehiae in twee familiën voorstelde, liet hij den wenk van Adanson niet verloren gaan, maar

maakte toen tevens op de verwantschap van Nepenthes tot de Aristoloehiae opmerkzaam. Meer bepaal-

delijk hield zich de Heer Brongniart met dit onderwerp bezig, toen hij dit geslacht uitvoerig behan-

delde; en zijn onderzoek deed hem het gevoelen omhelzen, dat Nepenthes met Cytinus vereenigd, eene

eigene familie konde vormen. In dit gevoelen deelde ook zijn ambtgenoot, de Heer A. Riehard. Bij

anderen echter vond het minder bijval, omdat bij den afwijkenden habitus dezer beide geslachten, en

bij de onvolledige kennis der zaden van Cytinus, alléén de mannelijke bloemen tot deze vereeniging

aanleiding konden geven.

Reeds in 1827 maakte de Hoogleeraar Blume zijn gevoelen bekend, dat de Nepenthes een aan de

Aristoloehiae verwant geslacht was, en dat zij als de grondvorm van eene kleine, aan de genoemde

en aan de Dioscoreae verwante familie kon beschouwd worden (*). Het denkbeeld van afscheiding

vinden wij ook door den Heer Bartling aangenomen. De Heer Link vermeldde, in 1829, de Nepenthes

als eene afdeeling der Aristoloehiae, onder den naam Nepenthinae.

Het voorstel ter vorming eener nieuwe familie, werd in 1830 (f) door den Heer Bindley verwezent-

lijkt, en de Nepenthes, onder den naam Nepentheae, tusschen de Droseraceae en Lineae geplaatst.

Deze plaatsing beschouwde de schrijver slechts als voorloopig en zij geschiedde met de verklaring, dat er

eene menigte verbindende vormen noodig waren, om deze familie in hare nieuwe standplaats te vestigen.

Getrouw aan zijne vroegere voorstelling, bevestigde de Heer Blume, in 1834, zijn reeds voor zeven

jaren geuit beginsel, door de Nepenthes als eene familie aan te nemen. De Heer R. Brown in hetzelfde

jaar, zijn gevoelen omtrent deze planten duidelijker opgevende en uitbreidende, volhardde bij zijn vroeger

denkbeeld omtrent hare verwantschap, en bewees tevens het doeltreffende van de vorming eener nieuwe

familie. In de tweede uitgave van het Natural System, p. 204, van 1836, neemt de Heer Bindley

het gevoelen van zijnen beroemden landgenoot aan, en vormt hij van Nepentheae en Aristoloehiae eene

groep, onder den naam Columnosae. De Heer Endlicher, het gevoelen zijner voorgangers deelende,

nam de Nepenthes als eene bijzondere familie en de vereeniging derzelve met de Aristoloehiae, onder den

naam Serpentariae aan ($). Het algemeen aangenomen gevoelen, dat Nepenthes eene afzonderlijke

familie kan vormen, deelende, wil ik de verwantschap derzelve nog kortelijk toelichten. De meeste

schrijvers hebben het voetspoor van Adanson gevolgd, door de Nepenthes in de nabijheid der Aristoloehiae

G) Enumeratio plantarum Javae etc. p. 84. (Anno 1827).

(j-) Lindley, Natural System, p. 154.

($) Genera plantarum, p. 345.
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te plaatsen^ en de Heeren Lindley en Endlieher hebben haar beiden in ééne groep vereenigd. Het

hoofdkenmerk^ dat de een voor zijne Columnosae, en de ander voor zijne Serpentariae opgeeft, is het

gebrek aan houtringen (*). Het onderzoek der Aristoloehia grandis Khs. (f) deed mij reeds het gemis

dezer eoneentrisehe ringen betwijfelen, en dat der A. Sipho bewees mij, dat het hout der Aristolochiae

deze ringen niet geheel mist: want bij eene doorsnede van de steng ziet men duidelijk ringvormige,

uit grootere en kleinere vaten en vezels bestaande lagen, en in ieder dezer zijn twee ringen, van welke de

binnenste grootendeels uit wijder gestipte vaten bestaat, en de buitenste eenen meerderen rijkdom van

vezels bezit. Zoo als uit de vroeger gegevene besehrijving blijkt, heeft Nepenthes in hare houtdeelen

eene geheel andere zamenstelling, en ontbreken aan deze de regelmatige eoneentrisehe lagen, terwijl de

grootere, met diepten voorziene vaten, onregelmatig tussehen de vezels verspreid liggen. De groeiwijze

der beide familiën vergelijkend gade slaande, vinden wij het volgende, niet minder opmerkelijk onder-

seheid: bij de Aristoloehiae is zij overeenstemmend met die van andere tweezaadlobbige gewassen; bij

de Nepentheae daarentegen, herinnert zij aan de bij de eenzaadlobbige gewassen plaats hebbende ont-

wikkeling. Zoowel de omhullende als de wezentlijke of geslaehtsdeelen van de bloem, zijn bij beiden

zeer verschillend. De eersten zijn bij de Nepentheae onder het vruchtbeginsel geplaatst, en bij de

Aristolochiae boven hetzelve gezeten, of indien men wil, gedeeltelijk er mede zamengegroeid. De

omhullende bloemdeelen liggen vóór de opening van de bloem, bij de Aristolochiae klepvormig (bij

Heterotropa van Morren en Decaisne, met de randen naar binnen gebogen) en bij de Nepentheae paars-'

gewijze, als dakpannen over elkander. Om eenige overeenkomst in de geslaehtsdeelen te vinden,

moeten wij aannemen, dat de vrouwelijke in de mannelijke bloemen der Nepentheae aborteren, en dat

de knop, waar de belmknopjes tegen bevestigd zijn, met de epigynische schijf van de Aristolochiae

kan vergeleken worden. De opening van de vruchten der Aristolochiae wijkt zeer af van die der

Nepentheae. Bij de eersten heeft eene dehiscentia septicida, bij de anderen daarentegen eene

dehiscentia loculicida plaats (§). Bij de Aristolochiae en Nepentheae hebben de zaden eene niet

zeer digt om de kern sluitende buitenhuid, het voedingsvat tussehen deze doorloopende en aan de

tegenovergestelde zijde van het aanhechtingspunt des zaads met de kernhuid verbonden. Bij de

eersten is deze raphé verdikt en bij de laatsten draadvormig. De kiem van de Nepentheae overtreft door

hare ontwikkeling het kiemwit
,
en die der Aristolochiae wordt daarentegen door dit, aanzienlijk over-

troffen. De Dioscoreae, in andere punten zeer verschillend, bieden in het losse buitenzaadvlies en de

hieronder doorloopende raphé eenige overeenkomst aan. Even zoo heeft onze familie, in de verbinding

der helmdraden, eenige overeenkomst met de Menispermeae (Anamyrta, enzv.), Schizandrae (Kadsura),

Sterculiaceae en Euphorbiaceae. Vervolgens komt voor de Nepentheae de verwantschap met de Drose-

( )
De Heer Lindley zegt, bl. 214 van de tweede uitgave van zijn Natural System, dat de Menispermaceae ook geene

houtringen bezitten; hiertoe heeft gewis het onderzoek van zeer poreuse stengen den geëerden sclmjver aanleiding gegeven

,

daar de meer vaste niet alleen deze concentrische lagen duidelijk doen zien
,
maar deze ringen zich in drooge stengen som-

wijlen van elkander scheiden. Bij de stengen van slingerende Uncariae
,
Dissochaetae

,
Marnmiae

,
Uvariae

,
Bauhiniae enzv.

,

welke eene losse houtzelfstandigheid bezitten, verdwijnen deze houtringen dikwerf geheel.

(i") Deze soort komt op Sumatra, in het gebergte Singalang, voor.

($) Veimoedelijk door eene drukfout Avordt in het familiekemnerk der Aristolochiae van de Genera van Endlieher,
bl. 344, aan deze eene dehiscentia loculicida toegeschreven.

Botanica. k
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raceae, in wier nabijheid de Heer Lindley dezelve reeds vroeger had geplaatst, in aanmerking. De

bloembekleedselen zijn ook bij deze onder de vruehtdeelen geplaatst en hebben, vóór de opening der

bloem, dezelfde ligging. In de zamenstelling der kapsels is dezelfde grondvorm aanwezig. Bij de

Droseraeeae, welke veelhokkig zijn, groeijen uit het middelgedeelte der kleppen de middelsehotten uit,

en vereenigen zieh deze in het midden van het vruehtbeginsel: daarentegen seheiden zij zieh weder in

de vrucht, en laten dan geen spoor van eene middelkolom achter. Deze middelschotten zijn dikwerf

bij de Droseraeeae, even als bij de Nepentheae, naar den voet met de grootste hoeveelheid zaden bedekt.

De zamenstelling der zaden levert verscheidene punten van overeenkomst op. Ook bij Droseraeeae

hebben zij dikwerf een los omhullend buitenvlies, langs hetwelk de raphé loopt, tot hij zich tegen over

het punt van aanhechting van het zaad met het kern- of binnenvlies vereenigt. In het algemeen zijn de

Nepentheae, door de zamenstelling der vrucht, zeer verwant aan de door Lindley als Cistales voorge-

stelde groep, en bieden zij punten aan van vergelijking in de aanhechting der eitjes, de wijze van

openspringen der kapsels en in de zamenstelling der zaden.

De aan dezen, door hunnen vorm verwante gewassen vergelijkende, komen Dionaea, Sarracenia en

Cephalotus in aanmerking. De Dionaea heeft eenige overeenkomst door de wijze van ontwikkeling en

door den vorm der bladen, welke, zoo als bekend is, bestaan uit eenen bladvormig uitgebreiden steel, die

de steng omvat, en uit eene tweelobbige bladschijf; de eerste is zeer goed te vergelijken met den bladvor-

migen steel en de laatste met het bekergedeelte van Nepenthes. Vóór de ontwikkeling is de prikkelbare

bladschijf zamengevouwen en op den bladsteel teruggebogen: de geheele vorm verschilt dan zeer weinig

van eene jonge Nepenthes-plant. In beiden bestaat dus eene knopvorming der bladen, die eenige gelijkheid

met en eenen overgang tot de Droseraeeae aantoont De verwantschap met Sarracenia berust op eenige

gelijkheid van den bladvorm en misschien van de vruehtdeelen, terwijl die met Cephalotus
(-f)

alleen

in den vorm der bladen kan gezocht worden. De beide laatstgenoemden staan, als gelijkvormige

gewassen, in eenige verbinding met de Nepentheae; de Droseraeeae en Aristolochiae komen als ver-

wantschapsvormen in aanmerking, en de eerstgenoemden moeten, naar het mij voorkomt, de Nepentheae

in hare nabijheid hebben.

Door de waarneming van de Dionaea muscipula, is het ook mij gebleken, dat de bladschijven
,
vooral in het middelste

gedeelte
,
langs de nerf aangeraakt

,
de prikkelbaarheid doen blijken

,
en dat deze eigenschap misschien in verband staat met

eene eigenaardige soort van haren en met de door uitvalling dezer, ontstaande diepten, die vooral in het middelgedeelte zijn

geplaatst. In den tuin van Berlijn schijnt deze plant hare prikkelbaarheid gedeeltelijk te verliezen (Meyen, Physiologie,

3. p. 545) ;
hier te Leiden

,
heb ik zeer dikwerf vliegen

,
tusschen de beide lobben gevat

,
waargenomen

,
en de opene lobben

,

bij eene prikkeling en tusschenlegging van haar
,
zich tot elkander zien voegen.

(-j-) Lang nadat ik dit geschreven had
,
ontving ik door de goedheid van den Heer Donkeler

,
een blad van Cephalotus ter

bezigtiging. Hierdoor heb ik de gelijkheid van de nervuur der bovenlip met die der deksels van Nepenthes kunnen

waarnemen. Voor het overige verschilt de grondvorm des blads van Cephalotus en hetzelve schijnt mij toe, als een blad

beschouwd te moeten worden
,
waarin het parenchym ontbreekt. Voor dit gevoelen pleit eene vergelijking van den loop der

nerven in de bladen van Cephalotus
,
met dien der nerven van de vleezige bladen van eenige soorten van Mesembryanthemum

,

enzv. (Treviranus, Physiologie, I. hl. 439.)
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I. NEPENTHES BONGSO. Khs,

N. phyllodiis sessilibus basi biauriculatis
,
ascidüs infundibuliformibus

,
inflorescentia racemosa subpubescente, pedicellis

uni- vel bifloris
,
ovariis substipitatis.

De oudere stengen, naauwelijks de dikte eener ganzenschacht overtreffende, zijn van eene min of

meer rolronde gedaante, bijna bladerloos, van eene donker grijze kleur en geheel glad. De jongere

stengen zijn stomp vierkant, aan de uiteinden meer scherpkantig met gevoerde zijden, bijna geheel glad

en van eene grijze of grijs-groene kleur. De phyllodia, ongeveer 3 of4 Ned. duimen van elkander verwij-

derd, zijn overhoeks geplaatst, zoodat het derde bijna boven het eerste staat. Inden knop zijn zij omgerold

en omvatten zij het volgende blad
;
vervolgens zich ontwikkelende

, buigen zij terug en nemen op het

laatst eenen horizontalen, en niet zelden eenen teruggebogenen stand aan. De jonge steng-phyllodia

zijn licht-groen, van buiten glad, maar van binnen, naar den top en even beneden denzelven, min of

meer behaard. Hunne gedaante is langwerpig, van boven eenigzins breeder, ingedeukt, stomp,

zelden spits; even boven den voet nemen zij weder in breedte toe, omvatten hier de steng en bezitten

aan de zijden twee ronde oortjes. De oudere phyllodia hebben den rand eenigzins kroes, zijn van boven

glad, van onderen met eene bruine stofachtige beharing bedekt, lederachtig, 9 Ned. duim lang, 2,5

duim breed; door dezelve loopen, behalve eene zeer ontwikkelde middelnerf, vier tot zes kleine, op

verschillende hoogten uit de middelnerf ontstaande zij-nerven, in eene met den rand overeenstemmende

rigting, die zich weder naar den top vereenigen. Tusschen deze overlangsche nerven zijn een aantal

kleine, die op de ondervlakte netvormig uitsteken. De middelnerf steekt alleen aan de onderzijde van

het vlak aanzienlijk uit, en heeft daar drie zijden : zij zet zich boven de beschreven bladvlakte in eenen

steel voort, welke in den jeugdigen staat geheel door eene grijze beharing is bedekt, en in een lang-

werpig, driehoekig, puntig, even zoo digt behaard knodsje eindigt. De oudere, veeltijds door het

afvallen der beharing geheel gladde stelen, komen onder twee vormen voor; bij den een’ ontwikkelt het

beschreven knodsje tot een bekervormig aanhangsel; bij den anderen blijft dit onontwikkeld. In het laat-

ste geval zijn de stelen, bij het verlaten der bladuitbreiding, vier- of soms driekantig, en worden, naar

het einde, meer rolrond. Hier vinden wij altijd eene min of meer aanzienlijke, grijs behaarde, rolronde

en puntig uitlobpende verdikking, welke, naarmate van de meerdere ontwikkeling, eene meer aanzien-

lijke holte aanbiedt. In het eerste geval bereiken de stelen niet zelden eene lengte van 2 palmen, en

hebben in den geheelen loop eene driekante gedaante. De jongere bekers, waarin zij eindigen, zijn

door eene digte, grijze beharing bedekt, knodsvorraig, aan den top scheef afgesneden; de naar de spil

gekeerde zijde is het kortste
, en de andere met eene bogt oploopende en in een lijnvormig aanhangsel

eindigende. In dezen onontwikkelden staat is de stelling der bekers onbestemd, doch eene meerdere

ontwikkeling maakt de rigting meer bepaald. Door de buiging en soms door de kronkeling der stelen,

nemen de bekers eenen vertikalen stand aan, die de opening naar boven rigt. De ontwikkelde steng-

bekers zijn trechtervormig, met den voet in eene kleine bogt omgebogen, en hier met het regtstandig

nederdalende einde van den steel verbonden. Het tegen over de spil staande gedeelte van den beker is

vlak; het afgewende deel is rond, verwijdt zich naar boven en vernaauwt vervolgens weder even beneden

de opening. Deze van de spil verwijderde zijde is het langste, en op het einde derzelve heeft de inhech-

ting van het deksel plaats. De opening van den beker is scheef, bijna rond, en van eenen geribden
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rand omgeven. De reeds gemelde, tegen over de spil geplaatste, vlakke zijde, wordt door twee

uitstekende randen bepaald: tusschen deze loopen drie nerven, welke vele zij-aren afgeven, naarden

rand der opening. Een grooter aantal nerven, welke mede in den steel haren oorsprong nemen, geeft

aan den voet een geribd voorkomen. Deze loopen door de geheele lengte van den beker, en vereenigen

zich vervolgens beneden of in het aanhechtingspunt van het deksel. Behalve deze hoofdnerven, welke

het grootste getal uitmaken, vereenigen zich hier nog eenige, uit de reeds vermelde uitstekende randen

voortkomende nerven. Tusschen deze hoofdnerven vertoonen zich eene menigte aderen, welke, de

nerven bijna regthoekig snijdende, hierdoor een uit vierkante mazen gevormd weefsel doen ontstaan.

Op de licht-groene grondkleur der bekers zijn onregelmatig purperkleurige vlakken verspreid, en eene

fijne bruine beharing geeft aan de geheele oppervlakte een gestipt voorkomen. De opening staat tot de

lengte als 1 tot 3, en de geheele lengte der bekers is zoo afwisselend, dat zij tusschen de 6 en 14

Ned. duimen verschilt. Hunne binnenvlakte is naar de opening dof purperkleurig, het lagere gedeelte

meer glanzig en nog meer naar den voet blinkend geel. In het benedenste gedeelte zijn de ovale

kliertjes het grootste, maar ook het minst talrijk; en naar boven nemen zij in grootte af en in getal

toe. Het menigvuldigst zijn zij in het hoogste gedeelte der bekers; daar echter verandert hun vorm

en nemen zij eene meer ronde gedaante aan. Even beneden den voet van het deksel is een klein,

platgedrukt, min of meer behaard draadje, waarin een gedeelte der nerven eindigt; het ander ver-

eenigt zich daarentegen in den voet van het deksel, en breidt zich daarin als aderen uit. Dit deksel

is ten naastenbij cirkelrond, aan den top ingedeukt of afgesneden, aan den voet hartvormig ingesneden,

van buiten met eene fijne beharing en van binnen, vooral naar het midden, van eene menigte kleine,

ronde of langwerpige, door walletjes omringde kliertjes voorzien, vliezig, 2 Ned. duimen lang,

3 duimen breed, aan de binnenzijde niet zelden purperkleurig en zeer rijk aan aderen. Deze aderen

zijn bij haar ontstaan aan den voet van het deksel, meest oneven van getal en splijten zich hooger weder

in kleinere; vervolgens vereenigen zich deze talrijke verdeelingen weder en vormen hierdoor, in de

vliezige uitbreiding, eene schoone, zamenhangende èrenvlecht. De in de oksels geplaatste bloemtrossen

hebben den algemeenen steel van den voet tot op ongeveer de helft of twee derden naakt; dit gedeelte

is zamengedrukt, met ronde kanten, glad of met kleine verspreide grijze haren; het bloemdragend

gedeelte is vier- of vijfzijdig, scherpkantig, grijs behaard, en heeft de bloemen spiraalsgewijze ge-

plaatst. De bloemsteeltjes hebben eenen verbreeden, zaamgedrukten voet, en worden naar het einde

meer rolrond; de benedenste dragen even boven den voet, min of meer uitgegroeide, lancet-lijn-

vormige, toegespitste, grijs behaarde schutblaadjes, welke 1 Ned. duim tot 2 strepen lang zijn; de

hooger geplaatste missen deze geheel of hebben dezelve op enkele der bloemsteeltjes als draadvormige

aanhangsels. Ieder bloemsteeltje draagt één, zelden twee bloempjes en is ongeveer 4 a 6 strepen

lang. De vier deelen van het bloembekleedsel zijn ovaal, van boven stomp, van buiten behaard, van

binnen glad met eene menigte langwerpige groeves, dik, 2 strepen lang en 1 streep breed, voortdurend

en, kort na de opening der bloem, benedenwaarts omgeslagen. Het in het midden der bloem op een

klein steeltje geplaatste vruchtbeginsel is stomp-vierkantig, de kanten tegen over de bloemdeelen, met

gevoorde zijden, naar den voet eenigzins afgerond, naar den top afgeknot, door den v^stzittenden

stempel gekroond en grijs behaard. De stempel is vierlobbig, van boven vlak, met twee elkander krui-

sende voren, die over de kanten uitkomen. De rijpe kapsels hebben, even als het vruchtbeginsel.
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eenen langwerpigen vorm, doch eene meer verspreide beharing’, zelden meer dan één’ duim lengte, éü

springen in het midden der vermelde kanten in vier, met het bovenste gedeelte eenigzins omgebogene,

kleppen open. Deze langwerpig ovale kleppen zijn van binnen glad, door een vierde gedeelte van den

stempel gekroond, en dragen op het midden de dunne, naar boven en beneden eenigzins verdikte,

plaatvormige wanden, welke de vrueht vierhokkig maken. Langs deze wanden zijn de kleine zaadjes,

van den voet der kapsels tot op ongeveer het midden, geplaatst. De onrijpe, die door mij gezien zijn^

waren in het midden rolrond, somtijds eenigzins zamengedrukt en eindigden aan weêrszijde draadvormig*

Deze soort werd door ons op den berg Merapi, op Sumatra, waargenomen. Bij de bestijging van

dezen, in het midden van het rijk van Menang-Karbau gelegen, 2912 N. Ellen hoogen berg (*),

troffen wij haar aan, nadat wij het digte bosch verlaten hadden en ons op de minder digt begroeide, ja

soms bijna kale bergruggen bevonden. Eene bijgeloovige gewoonte onzer begeleiders gaf tot het vinden

der eerste plant aanleiding. Op eene kleine, in het midden kale, maar door helder groen bebladerde

Euryae reticulatae en witte, welriekende bloemen dragende Laplaceae vulcanicae Khs.
(-f) , omzoomde

vlakte gekomen zijnde, verrigteden onze begeleiders hunne gebeden en bragten eene soort van offer aan

de bewaakster van den berg, Poeti-Bongso, terwijl ik intussehen, de om ons heen verspreide struiken

doorzoekende, eene bijna geheel verdorde plant vond. Den weg hooger op, langs den zich versmafe

lenden bergrug voortzettende, zagen wij deze Nepenthes-soort, op ongeveer 2500 N. Ellen, minder

zeldzaam. Hier slingerde zij zieh, met ongeveer 2 N. Ellen lange stengen, tusschen de kleine groepen

van Thibaudia elliptiea BI., Gaultheria punetata BI., Eurya reticulata Khs., Ardisia laevigata BI. en

Photinia serrata Khs.; dan weder verried zij haar aanwezen door haar lichtgroen loof, tussehen de

grijskleurige Gleichenia vuleaniea BI., en deed zij, door eene mindere ontwikkeling en de broosheid harer

deelen, bet ongunstige harer groeiplaats kennen.

De Nepenthes Bongso is, door den weinig ontwikkelden, bladvormigen steel, verwant aan N. Gym-

namphora en N. graeilis, maar wijkt van beiden, door den trechtervorm der bekers af. Zij heeft dezen

vorm der bekers gemeen met de N. Madagaseariensis, van welke zij overigens door de beharing en de

bloeiwijze verschilt.

(^) Behalve de hoogte van dezen berg, zijn nog de hoogten der boven de bergketen uitstekende, vulkanische toppen van

den Ophir of Passaman en van den Smgalang, door de waarnemingen van den Heer Horner, bekend geworden. De eerste

is 2924 N. Ellen (niet 4219 ellen, zoo als Nairne heeft opgegeven) en de tweede, de Singalang, 2936 ellen hoog. De
bergtoppen van den Talang of Soloashie, en van den Merapi of Piek van Corinthie, welke zuidelijker boven de bergketen

van Sumatra’s westkust uitsteken, zijn nog niet bestegen. Deze echter, naar van zee genomene hoeken, met de boven-

genoemden vergelijkende, kunnen niet aanmerkelijk van elkander verschillen.

(f) Beiden zullen
,
in de tweede of derde aflevering van dit werk

,
beschreven worden.

Botanica. ö
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II. NEPENTHES GRACILIS. Khs.

N. phyllodiis decurrentibus
,

ascidiis radicalibus ventricoso-tubulosis
,
caulinis cylindrico-tubulosis

,
inflorescentia race-

mosa fusco-sericea
,
pedunculis unifloris, ovariis sessilibus.

De wortel dezer soort zwelt somwijlen tot eenen onregelmatig ronden ofmeer langwerpigen, houtigen

knol aan, uit welken een aantal kleine worteltjes ontstaan, benevens één, zelden meer, rolronde, soms

gevoorde, knobbelige, houtige, bruin gekleurde, horizontaal onder of over den bodem kruipende

wortelstok. Uit dezen wortelstok ontwikkelen zich eene menigte zwarte, rijk met vezeltjes bedekte wor-

teltjes, ter plaatse, waar jonge blad- of stengscheuten te voorschijn komen. Van deze groeit meestal

slechts één, zelden meerdere, tot hoofdsteng uit, terwijl de anderen veeltijds in groei achterlijk blijven.

Van deze scheuten zijn de phyllodia langwerpig, naar de punt toegespitst, met den voet de steng op

ongeveer drie vierde van den omtrek omgevende, van boven glad en van onderen met eene zeer fijne

beharing. De steel van de middelnerf is bruin behaard, stomp-driekantig, met eene vlakke zijde naar

boven, en eindigt in een even zoo behaard, eivormig ligchaampje, hetwelk in dien onontwikkelden staat

blijft of tot een’ beker uitgroeit. Deze bekers zijn buisvormig, aan den voet kogelvormig verwijd en heb-

ben hunne cirkelronde opening, wier middellijn tot de lengte van den beker als 1 tot 2 staat, door eenen

geribden, naar buiten en binnen omgebogenen rand omzoomd. Zij worden op de naar de spil gekeerde

zijde door twee diep getande, bladaardige kammen versierd, en bezitten ook op dezen de bundelsgewijs

vereenigde, fijne haartjes, welke insgelijks op het overige gedeelte van den beker aanwezig zijn. De

nervenloop dezer groene, purper gevlekte bekers, wijkt weinig van dien der andere soorten af, uitgeno-

men, dat hier de, van den voet regt naar het deksel uitloopende nerf duidelijker is ontwikkeld, en met

haar verscheidene zij-nerven te zamenloopen, alvorens den top te bereiken. Hier vereenigen zich deze

nerven gedeeltelijk in een klein ingesneden of ongedeeld, bruin behaard aanhangsel, gedeeltelijk in den

voet van het deksel. Deze laatsten breiden zich vervolgens weder uit in het bijna cirkelronde deksel,

hetwelk aan den voet hartvormig ingesneden, gaaf van rand of met eenige priemvormige tanden omzet,

van buiten behaard en van binnen glad, van eenige weinige klieren voorzien, vliezig en door een fraai

aderen-net versierd is. De binnenvlakte van den beker is bijna gelijkelijk in eene eenigzins purperkleurige,

doffe en in eene blinkend gele, met kleine zwarte kliertjes voorziene helft verdeeld, en onder de zeer

regelmatige scheidingslijn zijn twee, met dezelve evenwijdig loopende rijen van klieren; onder dezen

zijn de volgende klieren minder regelmatig geplaatst, en het is opmerkelijk, dat zij in deze soort, op eene

bepaalde ruimte, naar den voet in getal toenemen, en er hier driemaal meer dan aan den top, bij gelijke

uitbreiding zouden aanwezig zijn. Het naakte gedeelte van de steng der oudere planten is rolrond,

knobbelig, blinkend, zwart-bruin, en het gebladerde gedeelte scherp driekant met vlakke zijden, groen

of somwijlen paarskleurig, bijna geheel glad. De phyllodia zijn overhoeks, even als de aan dezelfde zijde

staande en bijna boven elkander geplaatste, langwerpig, naar den top zeer toegespitst, met den voet twee

derde gedeelten der steng omvattende en het overige vlakke gedeelte met eenen bladaardigen, stomp

eindigenden rand omzoomende, van boven glad, van onderen met eene verspreide beharing, 2 duim

breed en 10 duim lang, geel-groen gekleurd, met eene van onderen uitstekende middelnerf, en

aan weêrszijden twee of drie uit of even boven het aanhechtingspunt ontspringende, met den omtrek

evenwijdig loopende en zich in den top vereenigende zij-nerven, die door eene menigte, dwars over de
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bladuitbreiding loopende aderen zijn verbonden. Een of meerdere, digter bij de bloeiwijze geplaatste

phyllodia, zijn soms van eene meer ovale gedaante, waarin de lengte tot de breedte als 5 tot 2 staat.

De steel, in welken de middelnerf verloopt, heeft dikwerf de dubbele lengte van de bladuitbreiding,

is half rolrond, eerst roest-bruin behaard, vervolgens glad, naar het uiteinde of meer in het midden

met twee tot vijf kleine krullen, en eindigt in een langwerpig, onregelmatig, spits knodsje of in

eenen beker. Deze bekers zijn buisvormig, aan den voet met eene korte bogt, even boven den-

zelven verwijd en vervolgens naar de opening in omvang afnemende. Bij eenen beker van 11 duim

lengte bedroeg de grootste omtrek 6 en de kleinste 4 Ned. duim. Hunne beharing, het verloop der

nerven en de omzoomende rand der opening behoeven, wegens de gelijkvormigheid met het dien-

aangaande vermelde, geene nadere opgave. De heide, op de jongere of lager geplaatste bekers aan-

wezige kammen, zijn bij deze soort soms meer, dan bij andere soorten, van elkander verwijderd en dik-

werf alleen als eenvoudige uitstekende randen aanwezig. De binnenvlakte der bekers is, van den voet

tot op ongeveer een derde van de lengte, blinkend en klierdragende. Het aanhangsel en het deksel

wijken weinig van de reeds besehrevenen af; alleen heeft het laatste de insnede aan den voet een weinig

dieper en de binnenvlakte met eenige weinige, vrij groote, ronde, somwijlen met eene kleine uitholling,

in het midden voorziene kliertjes of klierhoopjes. Het grootste door mij geziene deksel was 30 strepen

breed en 32 strepen lang, en bedekte de opening van eenen beker van 12 duimen lengte. De bloeiwijze

der mannelijke en vrouwelijke planten is schijnbaar aan het einde der stengen geplaatst, trosvormig,

bruin behaard, dikwerf twee palmen lang, met éénbloemige bloemsteeltjes. De algemeene bloemsteel

is aan den voet zaamgedrukt, een weinig gevoord; het bloemdragende gedeelte daarentegen vier- of

vijfkantig en naar den top eenigzins platgedrukt. De bloemsteeltjes zijn bij den oorsprong een weinig

verbreed, naar boven meer rolrond, blinkend bruin behaard. De mannelijke bloemknoppen zijn

bijna kogelrond, en in deze liggen de beide buitenste grootste kelkdeelen over de binnenste heengeslagen.

De buitenste deelen zijn bijna cirkelrond, van buiten bruin behaard, van binnen glad, met kleine groef-

jes, lederachtig, ongeveer 2,2 streep lang en 2 streep breed; de binnenste zijn ovaal en beiden na de

opening teruggeslagen. De meeldraden-kolom is stomp-vierkantig, aan den voet een weinig verbreed,

glad en eindigt in eenen bijna kogelronden knop, welke vervolgens meer schijfvormig wordt. Om dezen

knop zitten twaalf langwerpige helmknopjes, welke een drielobbig, zelden kogelrond stuifmeel uitstorten.

De vrouwelijke bloemen zijn gekenmerkt door meer eironde knoppen. Zij hebben de vier bekleedselen

langwerpig ovaal, stomp, aan de buitenzijde bruin behaard, aan de binnenzijde glad, met kleine groef-

jes, 1 streep breed, 2,5 streep lang. Het vruchtbeginsel is stomp-vierkantig, met de kanten tegen over

de bloembekleedsel-deelen, naar den voet afgerond, naar den top eenigzins verdund, door een’

vierlobbigen, platgedrukten stempel gekroond, bruin behaard, vierhokkig, met eene menigte eitjes.

De kapsels zijn houtig, langwerpig, in het midden buikvormig, naar de einden in omvang afnemende,

stomp-vierkantig, met eenigzins gevoorde zijden, blinkend licht bruin, met kleine haartjes en groefjes,

ongeveer 16 streep lang en 3 streep breed, in vier kleppen openspringende. Deze kleppen dragen in

het midden de vliezige middelschotten, welke de vrucht verdeden, zijn blinkend bruin en eindigen in

een tweelobbig gedeelte van den stempel. De talrijke zaadjes zijn tegen de wanden, met het vrije einde

naar boven geplaatst, spilvormig, aan beide einden toegespitst, eenigzins zaamgedrukt, ruw, ongeveer

1 duim lang en een derde tot eene halve streep breed. Hun buitenste vlies is eenigzins dikker.
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dan bij de volgende soort. De raphé loopt eerst vrij door het celweefsel, verbindt zich vervolgens bene-

den de kern met het gemelde vlies, loopt daarna langs deze tot boven de kern, waar zij zich ombuigt

en met het binnenste zaadbekleedsel verbindt. De kern is rolrond, aan den top en aan den voet stomp.

Zij bestaat uit een wit kiemwit, hetwelk de regtstandige kiem omgeeft. Deze is rolrond, in het midden

eenigzins ingesnoerd, met stompe zaadlobben en een, somwijlen in een klein puntje eindigend worteltje.

Deze soort, door mij het eerst op Sumatra’s westkust gevonden, waarvan ik aan den Hoogleeraar van

Hall sehriftelijk kennis gaf, berustte in dien tijd alleen op de mij toen bekende onderscheidende blad-

vormen, terwijl hare bloem- en vruchtdeelen mij geheel onbekend waren. Ik verheugde mij dus, door

voorwerpen, welke mijn reisgenoot D*^. Muller aan de rivier Palantau verzamelde, van haar aanwezen op

Borneo’s zuid-oostkust onderrigt te worden, en mogt daardoor de hoop voeden, deze plant, hier of daar,

bloem- en vruehtdragende te zullen ontmoeten. Deze hoop werd dan ook later, bij onzen togt naar den

berg Pamatton, verwezentlijkt. Aan den voet van dezen berg groeide, op den uit verweerd Dioriet-

aardig gesteente gevormden, rood-bruinen grond, deze soort met eene tot dien bodem in verhouding

staande ontwikkeling. Eenige der hier verzamelde voorwerpen hadden naauwelijks meer dan eenige

duimen hoogte
;
anderen eenen aanzienlijker wasdom. Omtrent het voorkomen en de standplaats dezer

soort, vind ik het volgende in mijn dagboek opgeteekend:

))Aan den voet, even als op de hellingen, van den ongeveer 325 meters hoogen berg Pamatton,

steken overal steenblokken uit, die in hunne gebarstene oppervlakte de kenmerken dragen van vroeger

gesmolten te zijn geweest. Zij zijn van buiten bruin of geel gekleurd en van binnen zwart met glanzende

glimmerblaadjes, enkele witte kiezelkorreltjes en hoopjes ijzeroxyde, en behooren tot eene soort van Gab-

bro, die somwijlen in digtere, minder schulpvormig brekende Serpentijn overgaat. Het moeijelijke ver-

weren dezer steensoort, benevens de onvruchtbaarheid van de hierdoor gevormde aarde, wordt door het

aanzien der voorhandene planten bewezen. — De onder haar niet zeldzame Nepenthes gracilis ontwik-

kelt, naar gelang zij een gunstiger of ongunstiger plekje gronds bedekt, de bladaardige uitbreiding met

eene meerder of minder levendig groene kleur. Bij deze fraaije plant wast eene heerlijke soort van

Melastoma (M. porphyratum Bh), welke hier slechts een’ halven voet hoogte bereikt en elders, met geene

grootere bloemen, tot vier voet hooge struiken uitgroeit
j
verder eene Hedyotis, welke ons aan H. rugosa

(Metabolos rugosa BI.) van de omstreken der hooge kraters herinnerde, en, als hoofdplant, eene nu

geheel verdorde grassoort (Anthisteria). Boven deze lage gewassen, waren Apoterium sulatri, Petunga,

Spathodea, Melanthesa en Psychotria groepsgewijze te zamen verspreid, welke ,
daar hunne schaduw de

uitdrooging van den grond verminderde, aan de daardoor vochtiger geplaatste Nepenthes eene meerdere

ontwikkeling deden te beurt vallen.”

De op Sumatra verzamelde planten onderscheiden zich van die van Borneo door eene meer aan-

zienlijke bladontwikkeling, waarschijnlijk door de voor haren groei meer geschikte, vochtiger stand-

plaats te weeg gebragt. Behalve deze beide, door ons onderzochte oorden, bewoont deze soort ver-
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moedelijk ook Malacca en Singapoera; ten minste, naar de beschrijving, welke door W. Jack, van dé

door hem in die streken gevondene Nepenthes destillatoria gegeven wordt (*), meen ik te mogen voor-

onderstellen, dat hij niet de ware N. destillatoria L., maar eene met de N. gracilis overeenkomende

plant heeft voor zich gehad, èn omdat het gegeven kenmerk op de laatstgenoemde soort juist toepasselijk

is, èn omdat hare wijze van verspreiding geene bedenking tegen deze gelijkheid oplevert.

III. NEPENTHES BOSCHIANA. Khs.

N. phyllodiis decurrentibiis
,
ascidiis radicalibus ventricoso-tubulosis

,
caulinis tubuloso-infundibuliformibus

,
inflorescentié

cinereo-pubescente
,
pedunculis uni- vel bifloris

,
ovariis sessilibus.

Op deze soort is het bij de vorige, omtrent den wortelstok en de bekleeding der stengen van jongere

planten opgemerkte toepasselijk. Zij heeft aan de wortelbladen, even boven de scheedevormige steng-

omvattende uitbreiding, een klein steeltje, en hooger een ovaal naar den top toegespitst, van boven

glad, van onderen spaarzaam stipvormig behaard, ongeveer 3 duim breed en 7 duim lang, licht-

groen phyllodium, met eene van onderen zeer ontwikkelde middelnerf, en ééne of twee met den rand

evenwijdig loopende en niet ver van denzelven verwijderde, zich even beneden den top met de middel-

nerf vereenigende zij-nerven, welke door eene menigte aderen met elkander en met de middelnerf zijn

verbonden. De steel, welke deze middelnerf vervolgt, is stomp-driekantig, met gevoorde zijden; jong

zijnde behaard, ouder wordende glad. De eenigzins zaamgedrukte knoppen en de zeer jonge bladen

zijn aan de beide randen en op de middelnerf, en de jonge bekers geheel door eene grijze beharing

bedekt. In het begin hunner ontwikkeling zijn de bekers bijna rolrond en van boven scheef afgeknot.

Meer uitgegroeid, worden zij kruikvormig, even boven den voet kogel- of eivormig verwijd, en ver-

volgens na de opening weder meer regelmatig buisvormig. Op dezelve zijn de beide kammen, even

als bij de vorige soorten, ontwikkeld. Hunne nervuur wijkt zeer weinig van die der N. gracilis af,

en de rand, welke de opening omzoomt, is even als die der vorige soorten, geribd. Het aanhang-

sel, beneden het deksel, is meestal een gaaf, somwijlen aan het einde gespleten plaatje. Het deksel

is bijna cirkelrond, aan den voet hartvormig ingesneden, op de binnenzijde met eene menigte cirkel-

ronde of meer ovale, door kleine wallen omgevene kliertjes, en aan de buitenzijde met eenige kleine,

bruine haartjes voorzien. De binnenvlakte der bekers wordt door het kleurverschil in bijna twee gelijke

deelen verdeeld en heeft het bovenste gedeelte dof, met eenen purper-blaauwen dauw bedekt; het

benedenste is zeer glanzig, bruin-geel, met een groot getal kleine poren, die van den voet naar boven

op eene bepaalde ruimte toenemen. Aan meer uitgegroeide planten zyn de oudere stengen rolrond, glad,

met eene menigte kleine groeven; de jongere, min of meer stomp-driekantig, glad, met kleine zwarte

stipjes en in de oksels der bladstelen digt grijs behaard. De phyllodia verschillen vooral door eene

meerdere ontwikkeling van die der jongere scheuten. Het afloopend gedeelte is stomp-driekantig, met

eenen bladerigen rand bezoomd, en omgeeft ongeveer twee derde gedeelten van den omvang der steng.

Het breede is langwerpig-ovaal en heeft eene met de reeds beschrevene, overeenkomende nervenverdee-

(*) Hooker Companion, I. p. 271. Foliis sessilibus amplexicaulibus
,
ascidiis infundibuliformibus ore striato.

Botanica. 7
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ling*. De van onderen half rolronde middelnerf zet zich voort in eenen dikwerf aanzienlijk ontwikkelden,

in het midden gekrulden steel, welke naar het einde in dikte toeneemt en veelal in eenen, aan den voet

gebogenen beker overgaat. Deze beker heeft eenen verlengden trechtervorm, is in het benedenste

gedeelte eenigzins wijder en heeft, bij eene lengte van ongeveer drie palmen, eene middellijn van, aan

den voet 4, in het midden 3 en aan de opening ongeveer 5 duimen. Zijne opening is met eenen

breeden geribden rand omzoomd, en de binnenvlakte in het bovenste twee derde gedeelte, min of meer

dof purperkleurig, en in het overige glanzend bruin met eene menigte half cirkelronde poren. Zijn

deksel is in vorm weinig van dat der jongere bladen onderscheiden, maar bezit somwijlen even boven

den voet, een zaamgedrukt, min of meer rond uitsteeksel. Aan een groot stengblad heb ik de volgende

evenredigheid waargenomen: het afloopend gedeelte van het pliyllodium 13 duim lang; het verbreede

gedeelte 32 duim lang en 8 duim breed; de bekersteel 30 duim en de beker 27 duim lang; de rand

1,5 duim breed; het deksel 6 duim lang en 7 duim breed. De bloeiwijze der mannelijke en ook der

vrouwelijke planten is trosvormig, dikwerf 9 palmen lang, behaard, heeft de benedenste helft van den

algemeenen bloemsteel bloemloos, rolrond, en de bovenste bloemdragend, zaamgedrukt, kantig. Hare

bloemsteeltjes zijn meest twee-, en naar den top éénbloemig, behaard, min of meer te zamengedrukt;

de benedenste hebben even boven den voet een toegespitst schutblaadje. De mannelijke bloem bezit

de vier bloemdeelen ovaal, van buiten geheel en van binnen even boven den voet grijs bebaard, hooger

op glad, met kleine groefjes, 3 streep breed en 4 streep lang, en na de opening teruggeslagen. Zij heeft

het zuiltje en den knop van de vereenigde helmdraden gelijk aan die der N. gracilis, uitgezonderd dat de

laatste somwijlen slechts 8 helmknopjes draagt. De vrouwelijke bloemen onderscheiden zich van de

mannelijke door langere knoppen en door de meer langwerpige deelen van het bloembekleedsel. Haar

vruchtbeginsel is door vorm en zamenstelling weinig onderscheiden van dat der bovenvermelde soort.

De kapsels zijn langwerpig, in het midden een weinig dikker, stomp-vierkantig, grijs behaard, houtig,

door den stempel gekroond, in vier, ieder een gedeelte van den stempel dragende, kleppen opensprin-

gende. Deze kleppen hebben, even als de vorige soorten, het tegen over hen liggende gedeelte van het

middelschot op hun midden. De talrijke, daaraan vastgehechte zaadjes, zijn in het midden bijna rolrond

verdikt, naar de einden elsvormig uitloopende, en ongeveer 12 strepen lang. De kern beslaat daarvan

1,2 streep, heeft eenen langwerpigen eivorm en een aanzienlijk ontwikkeld kiemwit, hetwelk de kiem,

met uitzondering van een klein, tegen over den wortel gelegen puntje, geheel omgeeft. In haren vorm

wijkt de kiem somwijlen door eene meerdere verdikking van het wortelgedeelte van de andere soorten

af; dit is echter als eene uitzondering aan te merken, daar zij meestal cilindervormig, in het midden een

weinig ingesnoerd en aan de uiteinden afgerond voorkomt.

De boven beschrevene, tot heden onbekende plant verdiende, wegens haren uitnemend schoenen

vorm en hare aanzienlijke grootte, ook met eenen uitstekenden naam in het stelsel der wetenschap

te worden opgenomen. Derhalve, gebruik makende van de in de kruidkunde aangenomene loffelijke

gewoonte, om den naam van hen, welke der maatschappij of der wetenschappen belangrijke diensten

bewezen, op onbeschrevene gewassen toe te passen, heb ik de vrijheid genomen om deze soort van
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Nepenthes te vereeren met den naam van den algemeen geaehten Staatsman, aan wien de maat-

sehappij zulk een doeltreffend middel ter verzorging der armen, het vaderland, in deszelfs Oost-Indisehe

bezittingen, de invoering van een, door rijke vruchten bekroond stelsel van cultuur, en de natuur-

kundige wetenschappen zulke belangrijke ondersteuningen verschuldigd zijn, ten einde op die wijze eene

dankbare hulde te brengen aan Zijne Excellentie, den Luitenant-Generaal, Minister van Staat, Graaf

van den Bosch, laatst Minister van Koloniën, vroeger Commissaris-Generaal der Nederlandsche Oost-

en West-ïndische bezittingen.

])e Nepenthes Boschiana werd door ons op den top van den berg Sakoembang (*), op Borneo’s zuid-

oostkust gevonden, en droeg niet weinig bij tot de opluistering der vegetatie aldaar. Tusschen eene groep

van rijkbloeijende, maar bijna bladerlooze Melastomata porphyrata, herstelden hare aanzienlijke bladerige

uitbreidingen het voor het oog verbroken evenwigt, en verborgen zij de ruwe en hoekige takken der plan-

ten, tegen welke zij steunden. Op eene andere plaats tooiden hare afhangende stengen, met de groene

bladschijfvormige stelen en uitnemend groote, door purpervlekken bont geschakeerde bekers, de door

verschillende soorten van Balsamina, Begonia, Hymenophyllum en Hypnum schraal begroeide, steile

Syënietwanden. Elders slingerden zich meer ontwikkelde stengen tusschen de in hare nabijheid staande

hoornen, en verborgen zij zich tusschen de digtekroonenderMyrtus acuminata, Eurya nitida, Coptosapelta

montana Khs.
(-f)

en Macklottia Amboïnensis Khs. (§). Door de meerdere grootte der bladvlakte, en vooral

door de lange trechtervormige bekers, die niet zelden langs den omtrek der kroonen afhingen, werden zij

echter niet aan het oog onttrokken en verschaften zij de gelegenheid, om de schoonste gewassen voor

onze verzameling uit te kiezen en dus een sieraad van deze te worden. Terwijl ik mij met zoodanige

bloemlezing onledig hield, waren mijne begeleiders bezig met de grootste bladen van eene
,
door hen ge-

vondene groep dezer planten, ter verkrijging der bekers, te vernielen. Eenigen kozen zich daarbij de nog

ongeopende bekers uit en verzekerden mij , dat het in dezelve bevatte water een zeer heilzaam middel

tegen oogontstekingen was; anderen zochten de grootste, reeds geopende bekers op, hetzij om hunne

rijst daarin te koken, of wel om ze als speelgoed, zakjes of pijlkokertjes voor hunne kinderen mede te

nemen. Van dit laatste gebruik is vermoedelijk de inlandsche naam Daoen-sompitariy hetwelk blaaspijp-

bladen beteekent, afkomstig. Voor het overige maken de inlanders, naar ik vernomen heb, geen ander

gebruik van eenig gedeelte dezer plant, en evenmin schijnen zij aan het bijgeloof te hechten, hetwelk bij

de bewoners van de Molukken en van Madagascar algemeen heerschende is, dat na de uitstorting van het

vocht der bekers, regen zou moeten volgen, daar zij het water van die bekers, in welke hetzelve, zoo

als dikwerf geschiedt, door verdronkene mieren bezoedeld is, terstond uitstorteden.

Bij eene vergelijking der Nepenthes Boschiana met de andere soorten , onderscheidt zij zich van de Ne-

penthes gracilis door den meer ovalen vorm van de phyllodia, en door de meer trechtervormige gedaante

(^) De Sakoembang is eene der hoogste kruinen van het op Borneo’s zuid-oostkust gelegen Ratoesgebergte en heeft,

volgens Barometer-waarneiningen
,
eene hoogte van 967,8 Ned. ellen. Hij bestaat voornamelijk uit Dioriet en Syëniet, en

schijnt tusschen eene micaschiste-formatie opgeheven te zijn.

(-f) Een nieuw geslacht van de Cinchoneae.

(§) Leptospernmm Amboinense Bh
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der JDekers. Door deze laatste bijzonderheid heeft de Nepenthes Boschiana eenige gelijkenis met de

N. destillatoria, N. Madagaseariensis en N. Rafflesiana: zij verschilt echter van de beide eersten door

hare minder zaamgestelde bloeiwijze, en van de laatstgenoemde, door de minder buikige bekers der

jongere stengbladen en door de rijkere nervuur van den bladschijfvormigen steel.

IV. NEPENTHES PHYLLAMPHORA. Willd.

N. phyllodiis basi angustatis, inferioribus dentatis superioribus integerrimis
,
ascidiis radicalibus tubulosis basi ventricosis,

caulinis subinfundibuliforinibus
,
inflorescentia pilosa

,
pedunculis uni- vel bifloris

,
ovariis stipitatis. Khs.

Willdenow, Species plantarum, IV.p.874; Sprengel, System a vegetabilium, III. p. 84; Brongniart, Annales

des Sciences naturelles, I. p. 40; W. Jack in Hooker Comj^anion to the Botanical magazine, I. p. 271

;

Phyllamphora mirabilis Lourebo, Flora Cochincbinensis (1790. 4°.), p. 606; Canthai’ifera Rumphius, Herbarium

Amboinense, V. p. 121. Tab. 59. f. 2.

Somwijlen bezit deze soort eenen bijna ronden, knolvormigen, somwijlen eenen meer rolronden, bruin

gekleurden wortel, waaruit kleinere, met eene menigte haarvormige vezels bezette worteltjes voortsprui-

ten. Hare jongere stengen zijn geheel door de bladscheeden der afgestorvene of der nog levende bla-

den bedekt, en volgen met hare bladen dezelfde wijze van ontwikkeling, die wij reeds bij de andere

soorten opmerkten. Aan de benedenste of eerste bladen der spruiten, heeft de beker het grootste aan-

deel; op die der later ontsprotene is het phyllodium grooter. Dit is langwerpig, naar den voet ver-

smald, de steng omvattend, naar den top toegespitst, aan den rand scherp getand, van boven geheel

en van onderen bijna glad, de breedte tot de lengte als 1 tot 3, vliezig, 3 of 4 kleinere, met den

rand parallel loopende nerven aan weêrszijden van de middelnerf : door dien nervenloop verschilt deze

soort van de N. Boschiana, die in een breeder phyllodium minder hoofdnerven en eene grootere ruimte

tusschen de middelnerf en de zijnerven bezit. De bekersteel is eerst behaard, vervolgens glad en

heeft eene geringe lengte. De bekers zijn buisvormig, met eene verwijding boven den voet; bij

hunne eerste ontwikkeling digt, bij meerdere ontwikkeling verspreid behaard, en bezitten de reeds

bij andere vermelde, getande kammen. Hunne opening is cirkelrond en door eenen rolronden,

geribden rand omgeven. Het deksel is insgelijks cirkelrond, somwijlen door eenen breeden voet met

het bekergedeelte verbonden, langs den rand, zoowel als op dit verbreede deel van aanhechting, met

eenige draadvormige aanhangsels voorzien; bij een deksel van 5,5 duim breedte en 5 duim lengte,

bedroeg het aanhechtingspunt 2,5 streep, en gingen de nerven onverbonden uit den beker in het

deksel over. De bovenhelft van de binnenzijde dezer bekers is dof, somwijlen geel-groen, met een’

purperen zoom, soms geheel purperkleurig; de benedenhelft blinkend bruin, rijk aan half cirkelvor-

mige klieren of groefjes, waaraan de bovenranden zeer duidelijk zigtbaar zijn. Het deksel heeft

slechts weinige klieren. De zaamgedrukte knoppen volgen de reeds opgegevene ontwikkelingswijze en

zijn aan de randen en uiteinden grijs-bruin behaard. Het bladerlooze gedeelte van de stengen der

oudere gewassen is bijna rolrond, het gebladerde gedeelte stomp-vierhoekig, naar het einde soms

zamengedrukt. Het versmalde gedeelte van het phyllodium omvat de halve steng ,
is halfrolrond, van

boven eenigzins gevoord, met een smal bladerig randje; het brcede deel van hetzelve is langwerpig-ovaal.
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naar de beide einden versmallend en somwijlen aan weerszijden van den steel ongelijk afloopende|

zelden stomp
j
met eenen seherp getanden randj van boven lieht groen, van onderen iets donkerder

gekleurd en op de beide vlakten bijna geheel onbehaard. De bekersteel verkrijgt somtijds eene aan-

zienlijke lengte. Indien hij zonder beker is, verlengt hij zieh in de rigting van het blad, en heeft aan

het eenigzins verdikte einde twee of meerdere krullen. Draagt hij eenen beker, alsdan volgt hij de

rigting van het blad tot op ongeveer het midden zijner lengte, waar hij eenige kronkelingen heeft,

vervolgens loodregt afdaalt en aan het einde met eene korte bogt in den beker overgaat. De bekers

dezer soort hebben eenige gelijkheid met die der N. gymnamphora: zij nemen van den voet af naar

boven, tot op ongeveer het midden der lengte toe, en verminderen naar de opening in omtrek: het

eerste gedeelte heeft eenen omtrek van 8, en het twèede van 7 duimen. Hunne opening is van

eenen vlakken, breeden, geribden rand omgeven. De ontwikkelde kammen der bekers van de jongere

planten, worden hier sleehts door uitstekende randen, en somtijds alleen door uitstekende ribben

vervangen. Het verloop der nerven versebilt weinig van hetgene dienaangaande reeds bij andere

soorten is opgegeven. Yan buiten zijn de bekers lieht groen, somwijlen met purperen vlekken: de

bovenste helft van de binnenvlakte is purperkleurig en bedauwd; de onderste glanzend bruin en met

klieren bedekt. Het aanhangsel beneden bet deksel is van eene geringe grootte, in slippen verdeeld, of

tot een bebaard, lijnvormig plaatje ontwikkeld. Het deksel is ovaal, aan den top stomp, naar den voet

versmald, van buiten bijna glad of met eene zeer fijne beharing, van binnen met eene menigte ronde

en op de aderen met ovale groefjes bedekt. Bij een middelmatig blad nam ik de volgende grootte der

deelen waar: de steel van het phyllodium 7 duim; het phyllodium 22 d. lang en 6,5 d. breed; de beker

20 d. lang en 9 d. omvang; bet deksel 4,5 d. lang en 3 d. breed. De in de nabijheid der bloemen

geplaatste bladen bestaan alleen uit het phyllodium, hetwelk door den vorm weinig van dat der steng-

bladen afwijkt. Over het algemeen is het eehter gaaf van rand; bij enkelen verdwijnt de middelnerf

beneden den top, en er ontstaat dan een, aan dit einde geheel stomp phyllodium. De bloemtrossen zijn

in den jeugdigen staat tussehen de seheedevormig zaaragebogene phyllodia besloten
,
komen óf uit,

óf door de verlenging der steng, boven de oksels der bladen te voorsehijn, en worden somwijlen 5 pal-

men lang. Ongeveer de benedenste helft van den steel is zonder bloemen. Hij is in dit naakte

gedeelte aan den voet stomp-vierkant, hooger rolrond, bijna glad, en wordt in het bloemdragende deel

scherp-kantig en grijs behaard. De talrijke bloemsteel tjes zijn aan den voet een weinig zaamgedrukt,

en boven dezen rolrond, twee- of éénbloemig. De mannelijke bloemknoppen zijn bijna kogelrond,

grijs behaard, en hebben de bloembekleedseldeelen in dezelfde ligging, als reeds bij andere soorten is

opgegeven. Deze vier deelen zijn van eene ongelijke grootte, bijna eirkelrond, aan den top eenigzins

puntig, van binnen glad, voorzien van eene menigte kleine, langwerpige groeves, van buiten met eene

verspreide en aan den rand met eene digte, grijze beharing, ongeveer 5 strepen lang en 4,5 breed.

De helmdradenkolom is stomp-vierkant, glad en eindigt in eenen bijna kogelronden knop, om welken

zestien, door vergroeijing dikwerf zeer gebogene langwerpige meelknopjes zijn vastgehecht. De

vrouwelijke bloeiwijze is, in het algemeen, vrij gelijk aan die der mannelijke; alleen heeft zij de bloem-

steeltjes korter. De bloemknopjes zijn grijs behaard en eivormig. De vier bloemdeelen zijn ovaal, stomp

of puntig, van buiten en van binnen, even als de mannelijke bloemen, na de opening teruggeslagen,

5 strepen lang en 3 tot 4 strepen breed. Het vruchtbeginsel zit op een klein rolrond steeltje, is stomp-
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vierkant, naar den voet en den top eenigzins afgerond, door den vierlobbigen, naar boven eenigzins

puntig toeloopenden stempel gekroond, digt licht bruin behaard en vierhokkig. De talrijke eitjes beslaan

tegen de -wanden dezer hokjes eene langwerpige, driekantige, naar boven in eenen spitsen hoek uit-

loopende, tot over het midden gaande oppervlakte
j

zij zijn bij hunne eerste verschijning rond, en nemen

bij de ontwikkeling eenen meer langwerpigen vorm aan. De kapsels zijn kort gesteeld, langwerpig, in

het midden verdikt, naar het einde in omvang afnemende, stomp-vierkantig, blinkend bruin met kleine

groeves, houtig, ongeveer 30 streep lang en 5 streep breed, in vier kleppen openspringende. De klep-

pen dragen aan den top een driehoekig gedeelte van den stempel, en in het midden het tegen over

haar gelegen deel van den scheidswand der hokjes
j
van binnen zijn zij blinkend bruin. De zaden zijn

zeer talrijk, in het midden rolrond en naar de beide einden elsvormig uitloopende, aan de punt van

aanhechting eenigzins stomp en ongeveer 15 strepen lang. Het buitenzaadvlies omgeeft in het middel-

gedeelte een los celweefsel. De raphé loopt van den voet van het zaad tegen dit buitenvlies, en scheidt

zich even boven de kern van hetzelve af, om in het binnenste zaadvlies over te gaan. De kern is rolrond,

aan de beide einden stomp, en bevat de, van de vorige soorten door vorm en evenredigheid der deelen

weinig verschillende kiem in een wit, niet zeer ontwikkeld kiemwit.

De Nepenthes Phyllamphora onderscheidt zich van de overige, mij bekende soorten, door den getan-

den rand van de phyllodia der jongere stengen, en wijkt van de haar verwante N. Gymnamphora af,

door den meer verlengden vorm van de bekers der jongere bladen, door het hier langwerpig, bij de

verwante soort meer cirkelrond deksel, en door de grijze, bij N. Gymnamphora bruine beharing.

Zij werd het eerst door Rumphius (*), onder den naam Cantharifera, naar door hem in de Moluksche

eilanden gevondene voorwerpen, uitvoerig beschreven, kennelijk afgebeeld, en tevens als op Sumatra’s

oostkust en op Malacca grocijende, vermeld. Later is door Loureiro (f) ,
onder den naam Phyllamphora

mirabilis, een in Cochinchina voorkomend gewas beschreven, hetwelk, volgens hem, op geringe

afwijkingen (§) na, met de door Rumphius vermelde en afgebeelde plant, overeenstemde. Vervolgens

is deze soort in verschillende streken van den Archipel opgemerkt en verzameld: zoo komt zij, blijkens

de door mij in het Herbarium van den Hoogleeraar Reinwardt geziene jonge bladen, op Tidore voor,

en groeit zij, naar de door Zippelius gevondene jonge spruiten te oordeelen, op Nieuw-Guinea’s zuid-

westkust, en is zij op Amboina geen zeldzaam gewas. Zij werd mij door den Heer Diard
, als op het

eiland Banca voorkomende, opgegeven, en door eene vergelijking van de aldaar verzamelde en in het

Rijks-Herbarium aanwezige voorwerpen, nader bekend. W. Jack (J gaf ons kennis van haar aan-

wezen in de nabijheid van Benkoelen, en dat zij ook in de omstreken van Padang, op Sumatra’s west-

kust, als ook op Borneo’s zuid-oostkust voorkomt, is door onze latere togten in deze oorden bewezen.

Herbarium Amboinense, V. p. 123.

(-j-) Loureiro, Flora Cochinchinensis, ed. orig. 4°. p. 606.

(§)
Deze afwijkingen schijnen mij toe, een gevolg van de minder gunstige standplaats dezer planten te kunnen zijn.

(^) Hooker, Companion to theBotanical magazine, I. p. 271, etc.
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Hoewel nu de, op deze verschillende plaatsen verzamelde voorwerpen eene opmerkelijke gelijkheid

bezitten, kan men toch eenig verschil tusschen dezelve aantoonen. De op Amboina en Banca bijeenge-

bragte voorwerpen hebben eene tamelijk gelijke ontwikkeling, en wijken alleen in de beharing af;

bij de op Sumatra verzamelde, wordt eene grootere uitbreiding en eene soms zeer digte beharing der

jongere deelen waargenomen; de talrijke, op verschillende plaatsen van Borneo vereenigde voorwerpen

zijn door eene minder uitgegroeide hloeiwijze en zeer geringe beharing, van die der genoemde eilanden

onderscheiden. Deze geringe afwijkingen zijn eenigermate uit de verschillende standplaatsen te verklaren.

Zoo groeijen deze planten op Banca en Amboina, even als, volgens de opgave van Loureiro, in

Cochinchina, in eenen kiezelaardigen bodem, die voor hare ontwikkeling niet gunstig is; daarentegen

wassen zij op Sumatra in de omstreken van Benkoelen en Padang, in eenen vochtigen, meer leemaar-

digen grond, en in de nabijheid van Doekoe, waar zij zeer welig groeijen, in een moerassig, alluviaal

terrein. Op Borneo was deze plant hier en daar langs de oevers van de Doeson-rivier verspreid, en

in de omstreken van Poeloe-Lampei niet zeldzaam. Op de eerste groeiplaats strekte zij ten sieraad

aan de, uit eene jongere tertiaire-formatie bestaande hooge oevers, terwijl, op de tweede, kleine heuvels

en meer vlakke moerassige plaatsen met haar prijkten. In deze oorden, waar kleine heuvels de bewijzen

van vulkanische opheffing, en de vlakte die van eene neptunische werking opleveren; waar zich de

vermeerdering des bodems, door de afspoelende werking des waters en de dagelijks voortgaande humus-

vorming in de moerassen voortzet, groeide de Nepenthes Phyllamphora, in gezelschap van Polygonum

amoenum en P. pulchrum, Hydrocera angustifolia, Enhydra longifolia (Tetraotis paludosa, Rwdt.)

en andere, moerassige oorden minnende gewassen, met eene geringe stengontwikkeling; terwijl zij

tusschen de grijze Melaleuca leucadendron
,
den fraai groen bebladerden en rozenkleurige bloemen

dragenden Ploiarium elegans geplaatst, eene zoo aanzienlijke verlenging der steng erlangde, dat hare

uiteinden zich in de kroonen dezer boomen verborgen.

De Nepenthes Phyllamphora en de andere soorten van dit geslacht heeten bij de strand-Maleijers

Daoen Gindi, hetwelk, de overeenkomst dezer bladen met hunne waterkruiken uitdrukkende, door

kruik- of kannetjesbladen vertaald zou kunnen worden. Bij andere Maleijers, vermoedelijk van Bintang

en Singapoera, worden zij, volgens W. Jack, Priokra en Kachong-hroe genoemd: het eerste is

waarschijnlijk eene eenigzins veranderde uitspraak van Prioekh-kar, welk Prioekh een’ pot om rijst

te koken aanduidt, terwijl het woord Kar, in de Maleische schriften voorkomende, aap beteekent, en

bij gevolg Priokra door apenrijstpot vertaald zou kunnen worden. De Maleijers van het Menangkar-

bausche gedeelte van Sumatra noemen haar Tahoeng-broe, hetgeen, daar zij het woord Taboeng voor

een vat en vooral voor de holle leden van het bamboes, welk ter bewaring van vocht geschikt is, gebrui-

ken, en met dat van Broe of Baroe, den in de benedenlanden niet zeldzamen Innuus nemestrinus

bestempelen, apen-beker beteekent.

Omtrent den oorsprong van deze verschillende, op eene zelfde zaak doelende benamingen, navor-

schende, is mij nu hetzelfde medegedeeld als aan Rumphius anderhalve eeuw vroeger, dat namelijk

de apen eene bijzondere neiging zouden hebben om het vocht te drinken, hetwelk in deze bekers

vervat is. Hoewel ik nu zulks nimmer van, in het wild loopende apen heb waargenomen, kan ik echter
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de waarheid dezer mededeeling', ten opzigte van de meer tamme, in gevangensehap levende apen,

bevestigen. Yolgens Rumphius heet de Nepenthes aan Sumatra’s oostkust Gada-gada {*), hetwelk

als Maleisch woord, windwijzer, en als Hindoesch, knods beteekent. Dezelfde schrijver verhaalt ons, dat

zij op Leytimor Nitu-alda, duivels-potjes, waarvan Gindi-Setang eene Maleische vertaling is, genoemd

wordt, en dat haar Ambonsche naam Lohe-leyposso of Aytiba, schepperskruid wil zeggen. Op Sumatra

en Borneo was deze soort bij de inlanders alleen door den zonderlingen vorm der bladen bekend. In de

Molukken boezemde zij den inboorlingen niet alleen hierdoor, maar ook door hare geneeskrachten,

belang in. Zij schreven aan dezelve ook het vermogen om regen voort te brengen en andere gewigtige

eigenschappen toe (-{-).

V. NEPENTHES GYMNAMPHORA. Rwdt.

N. phyllodiis subsessilibus
,

ascicliis radicalibus ovoïdeis
,
caulinis tubulosis basi ventricosis

,
inflorescentia fusco-sericea

,

pedunculis uni- vel biftoris.

Nepenthes melamphora, Rwdt., Catalog. Hort. Bogorensis; N. Gymnamphora, Rwdt. et Nees, Annales des

Sciences naturelles, 111. p. 365.

De wortels dezer soort nemen zelden hunnen oorsprong uit eenen houtigen knol, maar hebben

veeltijds van het begin af aan eene gelijke dikte, zijn onregelmatig rolrond, met eene menigte

knoestjes, waaruit, met kleine zwarte vezeltjes voorziene worteltjes ontspruiten, zwart gekleurd, zeer

houtig, in den wortelstok overgaande. Uit dezen wortelstok ontwikkelen zich veelal verscheidene

stengen, van welke gewoonlijk slechts ééne tot vruchtdragende plant uitgroeit. Bij de gemelde

minder ontwikkelde planten, is de steng geheel door de digt bij elkander geplaatste bladscheeden om-

geven. Deze omvatten, bij haar ontstaan, ongeveer twee derden van de steng, blijven, na de ver-

drooging en afvalling van het overige meer vrije gedeelte, op de steng terug, en vormen dan rondom

dezelve eene losse, eenigzins kurkaardige bekleeding, welke later van beneden af aan loslaat. De

knoppen eindigen in een licht bruin behaard, aan het einde eenigzins verdikt, of in een omgebogen steel-

tje, dat een driekant, puntig knodsje draagt, en zijn meestal rolrond of eenigzins zaamgedrukt, met bruin

behaarde kanten. Bij A'^erdere ontwikkeling vertoonen zich de jonge pbyllodia met eene bijna gladde

bovenvlakte en eene fijn behaarde ondervlakte, met door lange bruine haren bekleede middelnerven en

omzoomde randen. De geheel ontwikkelde pbyllodia zijn langwerpig-ovaal
,
aan de punt dikwerf ongelijk

toegespitst, of aan weêrszijden van den steel met kleine ronde oortjes voorzien; zij omvatten met den voet

ongeveer twee derden van de steng en hebben eene uitstekende middelnerf; aan zeer jonge planten zijn

zij vliezig en aan oudere meer lederachtig. De bekersteel
,
het vervolg van de middelnerf, is driekant

met eene vlakke bovenzijde en de beide onderste gevoord, bruin behaard; soms meer dan eene palm lang,

zonder kronkels; dikwerf aan het begin bij de bladuitbreiding vertikaal naar beneden gerigt en aan het

uiteinde verdikt. In deze verdikking begint de holte van den beker. De beker is, in den jeugdigen staat,

(^) Welligt Gindi-gindi, het meervoud van waterkruik.

(f)
Zie Rumphius op genoemde plaats.
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digt bruin behaard, onregelmatig omgekeerd kegelvormig, met eene scheeve bovenzijde, waarvan de

langste zijde in een puntje eindigt. Ouder, is hij rolrond, naar boven een weinig breeder, en aan den

top scheef afgeknot met de kortste zijde naar de spil gerigt. De ontwikkelde bekers zijn onregelmatig

eirond, met de opening, even beneden den top, naar de binnenzijde in eene uitgeronde bogt, ongeveer

7 duimen lang en van 3,5 duim middellijns, bruin behaard, met twee bladaardige, dikwerf zeer ont-

wikkelde kammen met in lange priemvormige tanden uitgesnedene randen. De ongeveer een’ boog van

80" beslaande, ovale opening der bekers, is door een’ eenigzins brozen, geribden rand omgeven, van

welken de buitenste omgeslagen zijde gaafrandig, en de binnenste scherp getand is. De nerven ver-

schillen in haren loop niet van die der N. ampullaria; zij gaan naar het hoogste gedeelte van den beker,

en ontstaan èf uit den voet óf uit de kamnerven. De nervuur tusschen de beide kammen is soms net-

vormig, en kan als de vertakking van eene, verschillend gebogene middelnerf beschouwd worden.

De binnenvlakte van den beker is in hare lengte door twee kleuren verdeeld, die door eene tamelijk

regelmatig loopende lijn gescheiden worden. In het langste gedeelte van den beker is deze scheidingslijn

3 duim, en in het kortste ongeveer één’ duim van den rand verwijderd. Het boven deze lijn gelegen

gedeelte is dof, als met eenen purperen dauw bedekt, en het naar den voet gelegene, blinkend licht

bruin, met eene menigte langAverpige, uitstekende, zwart-bruine kliertjes. Deze zijn voor een derde

door eenen uitstekenden rand bedekt, en nemen naar den voet in getal af, maar in grootte toe. De steng

der meer ontwikkelde planten is rolrond, glad, bij eene aanzienlijke verlenging gedeeltelijk bladerloos,

met eenige verspreide, in groepen vereenigde en door korte stelen gedragene bladen versierd. De

phyllodia dezer bladen zijn langwerpig, naar den voet versmald en aldaar de halve steng omvattende en

met een smal, langs de zijden uitstekend randje, naar den top toegespitst, van boven glad, van onderen

met eene verspreide, bruine, stervormige en aan de randen met eene digte beharing. Zij hebben de

uit den voet en de middelnerf ontstaande nerven, die zich naar den top weder vereenigen, door eene

menigte kleine aderen verbonden, en verkrijgen hierdoor in de vliezige bladvlakte een onregelmatig

mazig net. De stengbekers zijn meer verlengd dan de beschrevene wortelbekers, en in dezelve staat

de lengte tot de breedte als 7 tot 2,5; op dezelve is een klein elsvormig aanhangsel beneden het

deksel. Dit deksel is ovaal, van boven stomp, aan den voet een weinig uitgesneden, van buiten zeer

fijn behaard, van binnen glad, en even boven den voet met eenige weinige, langwerpige kliertjes,

vliezig, 2,5 duim breed, 1,5 duim lang, met eene menigte omgebogene, zelden tot den omtrek door-

loopende aderen. Dij de bloeijende gewassen is de steng aan haar uiteinde somwijlen stomp-vierkant,

glad, en in hare pas ontwikkelde deelen bruin behaard; hunne knoppen zijn alleen door eene meer-

dere verlenging van die der jongere gewassen onderscheiden; hunne phyllodia wijken, door eene

meer lederachtige zelfstandigheid, van de op de steng in groepen vereenigde af, en eindigen in naar de

punt behaarde, vervolgens glad wordende, bekerdragende of klawiervormende stelen; de laatste loopen

naar het einde verdikt uit en krullen zich daar binnenwaarts; de bekerdragende hebben deze krullen

meest in het midden van de, somwijlen tot 2,5 palmen uitgegroeide lengte, en buigen zich dan naar

beneden om in de bekers over te gaan. Deze zijn van eenen langwerpigen trechtervorm, 8,5 duimen

lang, ongeveer 6 duim in omvang, met eene scherpe bogt, aan den voet minder behaard dan de bekers

der jongere stengen. Zij bezitten eene met deze overeenkomende nervuur, en eenen even zoo gevorm-

den rand om de ovale opening, maar de kammen zijn slechts als een kleine rand aan dezelve aanwezig.

Eotanica. 9
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Het aanhangsel beneden het deksel is soms in tweeën gespleten en bijna een duim lang. Het deksel

is ovaal, met eenen afgeronden top, eenen hartvormig ingesneden voet, van buiten zeer fijn behaard,

van binnen met talrijke, vooral in het midden zeer digt bij elkander geplaatste klieren, welke somwijlen

0,3 streep middellijn hebben, bedekt. De binnenvlakte van eenen 15 duim langen beker, had de

scheidingslijn ongeveer 8 duim van den voet verwijderd, en de blinkende kliervlakte aldaar, door eenen

met kleine stipjes voorzienen rand, van het dof purperkleurig gedeelte gescheiden. De bloeiwijze der

mannelijke en vrouwelijke gewassen is vrij overeenstemmende, en bestaat uit in de oksels geplaatste,

lang gesteelde bloemtrossen. Haar algemeene bloemsteel is in het naakte gedeelte zaamgedrukt, met

ronde kanten, en in het bloemdragend, dat soms twee tot twee en eene halve palm lengte heeft, scherp

vierkant en eenigzins behaard. De uit denzelven ontstaande bloemsteeltjes hebben eenen verbreeden,

zaamgedrukten voet, zijn hooger meer rolrond, behaard en in tweeën verdeeld. De benedenste dragen

somwijlen langwerpige, toegespitste schutblaadjes
j
op de boogere vertoonen deze zich alleen als kleine

puntjes, en op de meer naar den top der bloeiwijze geplaatste, zijn ook deze sporen niet meer voorbanden.

Op de bloeiwijze der vrouwelijke bloemen zijn echter alleen aan den voet twee- en hooger éénbloemige

steeltjes. De laatsten zijn tevens van het kleine, elsvormig eindigende sehutblaadje voorzien, hetwelk aan

de tweebloemige veelal ontbreekt. De mannelijke bloemen hebben bijna kogelronde knoppen, waarin

de vier paarsgewijze, tegen over elkander geplaatste deelen over elkander liggen, die welligt, ten gevolge

van de ontwikkeling der stuifdraden-kolom, worden geopend. Deze bloembekleedsel-deelen zijn ovaal,

stomp, langs den rand digt, bruin, van buiten verspreid behaard, van binnen met zeer kleine, alleen

bij vergrooting zigtbare groefjes, vleezig, ongelijk in grootte, de buitenste iets breeder dan de bin-

nenste, welke 4 strepen lengte en 3 strepen breedte hebben. De helmdraden-kolom is vierkantig, met

de eenigzins gevoorde vlakke zijden tegen over de bloemdeelen, aan den voet een weinig dikker en

eenigzins bebaard. De hierop geplaatste ronde, schijfvormige knop wordt geheel van zestien lang-

werpige, door vergroeijing ongelijke en verschillend gebogene meelknopjes bedekt. De vrouwelijke

bloemen hebben de knopjes eivormig en de bloemdeelen ovaal, min of meer puntig, aan den rand digt

bruin en van buiten zwakker behaard, van binnen glad, 4 strepen lang en 2 strepen breed, en na de

opening teruggeslagen. Het vruchtbeginsel is stomp-vierkantig, met de kanten over de bloemdeelen

geplaatst, aan den voet rond, naar den top een weinig verdund, door den platgedrukten en met

vier insnijdingen voorzienen stempel gekroond, en glanzend kastanje-bruin bebaard. Het is in vier hok-

ken afgedeeld, en heeft eene menigte eitjes, van den voet tot op ongeveer het midden tegen de tusschen-

wanden geplaatst. De kapsels zijn langwerpig, van den voet naar het midden in dikte toenemende en

vervolgens weder naar den top in omvang verminderende, stomp-vierkantig, met gevoorde zijden,

houtig, blinkend bruin, zwak behaard, ongeveer 12 strepen lang en 4 breed: zij springen in vier, van

binnen dof bruin gekleurde kleppen open. Ieder dezer kleppen draagt een gedeelte van den stempel,

en langs het midden, in een vliezig plaatje, het over dezelve geplaatste gedeelte van het tusschenschotj

op dit gedeelte zijn de talrijke, met het vrije einde naar boven gerigte, eenigzins zaamgedrukte ,
in het

midden verdikte, naar de uiteinden elsvormig toeloopende, ongeveer 5 strepen lange zaadjes gehecht.

Deze zaadjes verschillen, door hun buitenvlies, merenchymatisch celweefsel, binnenvlies en kiem, bijna

niet van die der N. ampullaria.
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Deze soort werd in 1817, door den Hoogleeraar Reinwardt, op Java gevonden, en in den, door

den Hoogleeraar Blume uitgegeven Catalogus van den Kruidtuin van Buitenzorg, als N. melam-

phora bekend gemaakt. Deze naam, die met het donker purperkleurige van de bekers in verband stond,

is later, bij de uitvoerige beschrijving, welke Nees van Esenbeck van deze plant gaf, in dien van

N. gymnamphora veranderd. Hierdoor ontstond een naam, die bij alle soorten op de bekers der

steng, maar vermoedelijk bij geene op die der wortelbladen toepasselijk is. Hij zoude dus door den

eersten vervangen moeten worden, zoo wij de namen chronologisch beschouwen en de beteekenis raad-

plegen wilden. Daar beiden echter aan den Hoogleeraar Reinwardt toegeschreven worden en de laatste

naam, op de afbeelding en in de beschrijving van Nees, is aangenomen, doen wij geen afbreuk aan de

eer der vinding, en vermijden wij alle verwarring, wanneer wij den door Nees algemeen bekend ge-

worden naam behouden. Het gevoelen van Nees, dat deze soort de Nepenthes cristata van den Heer

Brongniart zou wezen, komt mij onwaarschijnlijk voor, omdat de N. gymnamphora tot dusverre alleen

op Java gevonden is, terwijl de N. cristata op Madagaskar en de Philippijnen zoude voorkomen. Deze

standplaatsen doen mij vermoeden, dat N. cristata op wortelbladen van de in deze oorden voorkomende

soorten berusten kan.

Door de Heeren Reinwardt, Blume, Kuhl, van Hasselt en ook door ons, is deze soort in de bosschen

der meeste gebergten van het westelijk deel van Java verzameld, en volgens eene mededeeling van den

Heer Spanoghe, zoude zij ook in het gebergte van het oostelijker gelegen Pakalongan voorkomen.

In de onderscheidene, door ons bezochte streken, begon deze plant op eene hoogte van 1000 tot

1200 ellen, en breidde zij zich tot op eene hoogte van 2000 ellen uit. Op deze plaatsen groeide zij

met eene, door den aard der gronden gewijzigde ontwikkeling. Tegen beschaduwde rotsige wanden

geplaatst, bleef zij klein, doch in eenen vruchtbaren bodem geworteld, groeide zij tot eene lengte van

3 tot 4 ellen uit. De, in gunstige streken waargenomene gewassen, hadden aan den voet der steng,

op den bodem, talrijke donker purperkleurige bekervereenigingen, en langs dezelve hingen lichter

gekleurde, trechtervormige bekers.

Bij de Maleijers wordt deze plant Daoen-gindi

,

blad-kannetje genaamd, terwijl haar door de Sun-

danezen de naam van Pakoe-Sorok-Radja, hetgeen koninklijke bekervaren beteekent, gegeven wordt.

VI. NEPENTHES RAFFLESIANA. Jack.

N. phyllodiis longe petiolatis, ascidiis inferioribus globoso-ventricosis
,
caulinis infundibuliformibus

,
inflorescentia cinereo-

fusco-tomentosa
,
pedunculis uni- vel bifloris.

W. Jack in Hooker, Companion to the Botanical magazine, I. p. 271.

De steng en groeiwijze dezer soort zijn gelijk aan die der N. phyllamphora. De knoppen, de randen

der pas ontwikkelde bladen, de jonge stelen en bekers zijn alle grys behaard. De phyllodia der jonge

stengen hebben eene aanzienlijke lengte. Hun steel omvat den halven omtrek van de steng en is met
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eenen smallen bladrand bezoomd. Hunne vlakke uitbreiding is langwerpig, naar de beide einden zeer

toegespitst, gaafrandig, aan weêrszijden bijna glad, en heeft, behalve de zeer ontwikkelde middelnerf,

drie of vier met den rand evenwijdig loopende, van den voet naar den top gaande zijnerven. De beker-

• steel is van onderen half rolrond, van boven gevoord, glad, somwijlen vijf palmen lang, buigt zich

even boven den oorsprong naar beneden, en daalt dan loodregt tot aan zijne vereeniging of uitlooping

in den beker. Deze heeft eenen onregelmatig ronden vorm, van welken de binnenzyde vlak en de

buitenzijde buikig is. De eerstgemelde vlakte wordt door twee zeer ontwikkelde bladvormige, diep ge-

tande of ingesnedene kammen van het ronde gedeelte gescheiden. De opening van deze bekers is ovaal,

eenigzins gebogen en door eenen zeer breeden rand bepaald. Van buiten zijn deze bekers licht groen, naar

den voet somwijlen met purperen vlekken
j
van binnen hebben zij twee derden van het benedenste gedeelte

blinkend bruin, met talrijke kliergroefjes, en het bovenste gedeelte dof purperkleurig. Het aanhangsel

beneden het deksel is ongedeeld, somwijlen aan het einde gespleten, lijnvormig en glad. Het deksel is

ovaal, aan den top stomp, aan den voet een weinig hartvormig ingesneden, met eenen min of meer

behaarden rand, van buiten fijn behaard, van binnen glad met cirkelronde of langwerpige kliertjes,

dikwerf rijkelijk met purperen vlekjes voorzien. Een tamelijk ontwikkeld blad had de deelen van

de volgende grootte: steel van het phyllodium phyllodium 30"' lang en 5
"
breed; bekersteel 50";

beker 10" lang, aan den voet met 15" en bij den mond met 10" omtrek; het deksel 6" lang en 4" breed.

Devormvandephyllodia der oudere en reeds bloemdragende stengen verschilt alleen door eene meerdere

breedte van dien der jongere stengen: maar die der bekers wijkt geheel van dien der jongere bladen af.

Deze hebben eenen langwerpigen trechtervorm, bij eene lengte van 22" eenen omtrek van 12", en op

de plaats van de vermelde bladaardige kammen, uitstekende randen, en de geheele binnenvlakte glan-

zend en met kleine groefjes bedekt. Hun deksel verschilt alleen door de meer cirkelronde gedaante;

voor het overige heeft het, even als de omzoomende, geribde breede rand van de opening, al de ken-

merken van die der jongeren: terwijl bij den bekersteel alleen eene nog meerdere verlenging en eenige

kronkelingen bij de nederbuiging worden waargenomen. De uit de oksels, of door abortie eindelings

voortkomende bloeiwijze, is trosvormig, min of meer grijs of grijs-bruin behaard, en heeft den alge-

meenen bloemsteel aan het benedenste gedeelte zaamgedrukt, stomp-kantig, is aan het bloemdragende

somwijlen vier palmen lang, gedeeltelijk zaamgedrukt, scherp-kantig, met eene menigte één-, zelden

tweebloemige steeltjes. De vorm dezer is gelijk aan dien der N. phyllamphora en anderen. De manne-

lijke bloemen hebben de deelen ovaal-rond, stomp, van buiten digt grijs behaard en van binnen glad

met kleine groefjes, 7
'"

lang en 5
"'

breed: de stuifdraden-kolom is glad, stomp-vierkantig en in eenen

bijna kogelronden knop, om welken veertien tot zestien onregelmatig gebogene helmknopjes gehecht

zijn, eindigende. De bloeiwijze der vrouwelijke planten is gelijk aan die der mannelijke. De bloem-

deelen verschillen alleen door eene meerdere lengte, en hebben, bij eene meer ovale gedaante, 6
'"

lengte

en 4,5"' breedte. Het vruchtbeginsel wordt door een kort, rolrond steeltje gedragen, en is langwerpig,

naar den voet en top in omvang afnemende, stomp-vierkantig, licht bruin behaard, en door eenen

vierhoekigen, platgedrukten, van vier voren voorzienen stempel gekroond. Het is in vier hokjes afge-

deeld. De wanden zijn tot op ongeveer de helft hunner lengte met eitjes bedekt. Rijpe vruchten heb

ik niet verzameld.
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Van de beschrevene soorten wijkt de N. Rafflesiana, door de aanzienlijke verlenging van de bladdeelen^

vooral van den steel der phyllodia, af, en van verscheidene anderen verschilt zij nog daarenboven door den

ronden vorm der bekers van de jonge planten, of door den trechtervorm van de stengbekers. Door den

eersten heeft zij eenige overeenkomst met de N. gymnamphora, en door den laatsten zoude zij met

N. Boschiana kunnen vergeleken worden. Daarenboven heeft deze plant eene zoo groote verwantschap

met een door den Hoogleeraar Reinwardt, in 1821 op den berg Rumegan, ter noord-oostkuste van

Celebes ontdekt en door hem Nepenthes maxima genaamd (*) gewas, dat ik er toe overhel, om dezen op

Celebes gevondenen vorm als eene verscheidenheid van de N. Rafflesiana te beschouwen. Evenwel

waag ik het niet, omtrent deze gelijkheid eene zekere uitspraak te doen, omdat mij de bladen van de

jongere stengen der N. maxima en de rijpe vruchten van de N. Rafflesiana ontbreken. De oudere en

bloéijende takken hebben overeenkomst in de stengen, knoppen, phyllodia, in den vorm en in de

inwendige oppervlakte van de bekers, in de bloeiwijze en in de bloemen, maar daarentegen eenig ver-

schil in de gedaante van de deksels; deze zijn bij N. maxima ten naastebij eirond, naar den top smaller,

en aan den voet hartvormig uitgesneden, doch bij N. Rafflesiana meer cirkelrond, naar den top zeer

weinig in breedte afnemende en aan den voet met eene hartvormige insnede.

De N. Rafflesiana werd, blijkens eenen brief van W. Jack, gedagteekend Singapoera 20 junij 1820 (-f),

op dit eiland ontdekt, later door dezen ijverigen natuuronderzoeker ook op Bintang
(§) gevonden, en is

door ons op Sumatra’s westkust verzameld. Zij groeide daar, even als op Singapoera, in gezelschap

van N. ampullaria, en versierde de moerassige bosschen der omstreken van Indrapoera.

Omtrent de plaats, waar en hoe zij voorkomt, heb ik, gedurende ons verblijf aldaar in 1835, het vol-

gende opgeteekend: )) De rivieren Indrapoera en Salaut, op welke wij dezer dagen talrijke togtjes maakten,

begrenzen ten noorden en ten zuid-westen de streek, waar de, in Sumatra’s geschiedenis vroeger zoo

beroemde en nu zoo onbeduidende, hoofdplaats van het rijk van Indrapoera gelegen is. Beiden hebben

zij haren oorsprong in de groote bergketen, die Sumatra in eene westelijke en oostelijke helft verdeelt.

Van daar stroomt de Indrapoera met eenen bijna regten loop, de Salaut in eene meer kronkelende

rigting naar het vereenigingspunt. De eerste schijnt nog haren vroegeren loop behouden te hebben
j
de

Salaut daarentegen heeft, door de verstopping van de meer zuidelijk gelegene monding, eene nieuwe

rigting genomen, en stroomt, door de haar gelegde hinderpalen wederhouden, aan het einde van haren

dalweg meer noordelijk, tusschen de nieuw gevormde en altijd vermeerderende alluviaal-formatie door.

Terwijl de Indrapoera haren dalweg, door den snellen stroom, dagelijks verbreedt, versmalt de Salaut

den haren, en vermeerdert zij hare oevers met kleine verhoogingen, ten koste van de hooger gelegene

oorden. Door deze kleine wallen wordt een lager terrein afgesloten, in hetwelk de beide Nepenthes-

soorten, in gezelschap van Sapindaceae, Malvaceae, Myrtaceae, Shngergewassen, Rottang en andere

palmen en varen groeiden.

(*) Nees, Annales des Sciences naturelles, lil.

(j-) Hooker, Companion to the Botanical magazine, I. p. 131.

(§) Hetzelfde werk, bl. 271.

Botanica. 10
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))De Sapindaceae worden hier vertegenwoordigd door de breed gekroonde, met nederhangend loof

voorziene Irina, wier jonge bladen door eene purper-roode kleur van het donkere groen der ouderen

onderseheiden zijn; de Malvavorm, door de kortstammige, rondkruinige Paritia similia, op welke de

groote, aan de onderzijde donzige bladen, met de heerlijke goud-gele bloemen afwisselen, en ook

door de onregelmatig, piramidaal groeijende Pterosperma Blumeana, wier omtrek door fraaije,

sneeuw-witte, lelievormige bloemen, of hoekige, nederhangende vruehten versierd zijn. Voor den

Mirtenvorm treden op, de Myrtus obtusissima en M. densiflora, met door een digt, glanzend groen

loof gevormde kroonen; de door het gebladerte aan hem verwante, maar door eigenaardige eigensehappen

afwijkende Gluta Runghas, wier ontwikkelde en ver uitschietende takken een gedeelte der rivier over-

schaduwen, en de door bladvorm aan deze, en door de aanzienlijke gele bloemen aan den Malvavorm

herinnerende, fraaije Capelliaboomen.

nVoor de palmen treffen wij hier heerlijke vormen aan in den Pinang renda (Cyrtostachys Bh),

welke aan zijne, in groepen vereenigde, regt opgaande, van boven roodkleurige stammen, op ge-

lijke wijze ontwikkelde en gekleurde bladstelen en een gevederd loof kenbaar is; in den Nibong

(Oncosperma Bh of Areca tegularia W. J.), welke zich onderscheidt door de gedoomde stengen en een

meer hangend en donker groen gekleurd loof. Van de tot deze familie behoorende, maar door de slinge-

rende groeiwijze zoo onderscheidene groep des Rottangs, vonden wij den, door zijne onbedekte bloemen

gekenmerkten Calamus, ook den Daemonorops, die dezelve in scheeden besloten heeft, en enkele, door

meer ontwikkeld loof en door onder schubjes geplaatste bloemen gekenschetste Plectocomia. Bij deze

overschoone gewassen bleven de varen niet achterlijk. Door verscheidenheid van grootte en de verdeeling

van het loof, werd het gemis der bloemen bij dezen vergoed. Het waren kortstammige Gymnosphaera,

met naar boven gerigt loof, of groepsgewijze vereenigde Diplazia, met zeer verdeelde bladvormen, of op

den grond en tegen de boomstammen groeijende Aspidia en Polypodia, met in kleine lobjes gesnedene

bladen, of tusschen de boomen slingerende Lygodia, welke, door een licht groen, eenvoudig gevederd

loof, met andere slingerplanten de ruimte tusschen de boomen, door schoone groene wanden opvulden.

De slingergewassen hadden zeer in het oogvallende afwisselingen. De Dissochaeta en Marrumia waren

uitstekend door hare talrijke, meestal rozenkleurige, dikwerf rozenvormige bloemen; de Gynocephalum

door de grootte en den glans der bladen; de Cissus door de trosvormig vereenigde, naar druiven gelij-

kende, zacht roode vruchten, en de Nepenthes door den vorm en de kleur der groepsgewijze op de

naakte stengen vereenigde bekers. Deze laatsten ontwikkelden zich hier met eene nimmer door mij geziene

pracht. Hare met purper gevlekte, groene, bijna ronde bekers, bedekten de wortelstoelen der palmen;

hare stengen, met deze bekers, als zoo vele bonte bloemen versierd, woelden hare ranken door de beker-

stelen, welke zich om de takken der hen omringende gewassen slingerden, en in de hoogte ondersteund

werden, terwijl hare uiteinden zich in de soms 20 el hooge, talrijke kroonen der Capellia, of in de

lagere, onverdeelde kroonen der Renda- en Nibong-palmen verborgen.”
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VIL NEPENTHES AMPULLARIA. W. Jack.

N. phyllodiis petiolatis integerrimis
,
ascidiis radicalibus et caulids ampullaceis

,
inflorescentia paniculata fusco-tomentosa

,

pedunculis corymbiferis.

W. Jack in Hoeker, Companion to the Botanical magazine, I. p. 271.

De wortel dezer soort is rolrond, houtig, donker bruin , van eene menigte vezelige worteltjes voor-

zien. Uit denzelven ontspruiten één, somwijlen verscheidene wortelstokken, welke mede talrijke fijne

worteltjes bezitten. Uit deze ontwikkelen zich veelal eene hoofdsteng en enkele kleine stengen. De jonge

stengen zijn door de digt bij elkander geplaatste bladscheeden geheel bedektj de oudere grootendeels

naakt, alleen naar het einde bebladerd. Deze laatste zijn meestal enkelvoudig, zeer zelden met zij-takken

voorzien, rolrond, bijna glad of met enkele kleine, verspreide, stervormige haartjes, houtig, donker

bruin en zelden dikker dan eene ganzenschacht. De jongere stengen, en in het algemeen de pas ont-

wikkelde deelen, hebben, behalve deze stervormige, nog eene spoedig afvallende, priemvormige haar-

bedekking. De bladen der jonge stengen hebben den beker aanzienlijk, maar het pbyllodium weinig

ontwikkeld. Dit laatste omvat met den voet bijna den geheelen omvang der steng, is langwerpig,

naar den top toegespitst, van boven glad, van onderen digt met bruine haren bedekt. De beker-

steel is stomp-driekantig, met eene vlakke zijde naar boven, bruin behaard. De bekers zijn onregel-

matig eivormig, met eene kleine vlakke zijde naar de spil gerigt, en met het ronde van dezelve afgekeerd:

de eerste is begrensd en van het ronde gescheiden door twee bladaardige, onregelmatig ingesnedene en

priemvormig getande kammen. Zij hebben op eene licht of donkerder groene hoofdkleur eene menigte

purperen vlekken, en bij hunne eerste verschijning eene zeer digte en, bij meerdere uitgroeijing, eene

zeer verspreide, bruine beharing. De nerven hebben eene rigting, welke met die der vorige soorten

overeenstemt, en de rand der ovale opening is sterk geribd en zoowel naar de buiten- als naar de binnen-

zijde omgebogen. Hare binnenzijde is glanzend en met kleine cirkelronde kliertjes bedekt. Het deksel

der bekers is langwerpig-ovaal, aan de beide einden stomp, gaafrandig, van buiten met kleine, ster-

vormige haartjes, van binnen met kleine, ronde of ovale kliertjes, met purperen vlekjes op eene groene

hoofdkleur, zeer schoon geaderd; 2" lang en 5'"
breed. De bladen der op de steng verspreide bladgroe-

pen hebben veel overeenkomst met de reeds beschrevene; echter zijn de phyllodia reeds meer uitgegroeid,

en hebben deze eene langwerpige, naar de beide einden versmallende gedaante. De bekersteel en beker

verschillen alleen door eene aanzienlijker grootte van de reeds vermelden. Het deksel wijkt in gedaante

af, en is omgekeerd eivormig of langwerpig-ovaal. De bladen, aan welke het phyllodium zich, ten

koste van de bekers, heeft uitgebreid, zijn langwerpig-ovaal, naar den voet versmallend, naar den top

toegespitst of versmallend en den bekersteel met een smal bladrandje bezoomende, van boven glad, van

onderen, vooral aan den rand en bij de middelnerf, behaard; zij hebben de lengte tot de breedte als

4 tot 1. Behalve de sterk ontwikkelde middelnerf bezitten zij, aan weêrszijde van dezelve, twee of drie

hoofdnerven, die van den voet naar den top loopen, de rigting van den rand volgen, en door talrijke

dwarse aderen, die uit de middelnerf ontstaan, verbonden of gekruist worden. De bij andere bladen

bekerdragende steel eindigt hier in een rolrond, toegespitst knodsje. In de knoppen omvatten deze

bladen elkander, even als bij de andere soorten, maar zij hebben het eigenaardige, dat zij bij hunne

ontrolling en ontwikkeling eene grijze, stervormige beharing op de binnenvlakte vertoonen, die kort na
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de uitbreiding afvalt. De naar de einden der steng geplaatste bladen hebben de phyllodia een weinig

breeder, naar den top iets stomper, en den bekersteel, benevens den beker, gelijkvormig of alleen

door eene meerdere verlenging afwijkende. De in de nabijheid der bloemen geplaatste bladen hebben

zelden bekers. Hunne phyllodia wijken niet van de beschrevene af, en de bekerstelen vergroeijen hier

in naar het einde verdikte en omgekrulde klawieren. De mannelijke en vrouwelijke bloeitrossen zijn

in of boven de oksels der bladen geplaatst en bestaan uit, ééne of twee palmen lange, door bruine

haren bekleede, trosvormige pluimen. Derzelver algemeene bloemsteel is aan den voet platgedrukt,

en hooger aan het bloemdragend gedeelte kantig en gevoord. De uit denzelven ontspruitende steeltjes

zijn aan den voet een weinig zaamgedrukt, en boven dezen bijna rolrond. Zij dragen 3 tot 7 bloemen als

een bijscherm geplaatst, en even boven den voet en beneden de verdeeling een lijnvormig-langwerpig,

stomp of zeer toegespitst, teruggebogen schutblaadje. Op de benedenste is dit blaadje het meeste ont-

wikkeld; van daar neemt het op de hooger geplaatste bloemsteeltjes in grootte af; op de bovenste

is het in het geheel niet aanwezig. De knoppen der mannelijke bloemen hebben den vorm en in hunne

deelen de ligging van de vorige soorten. De bloemdeelen zijn, na de opening der bloem, min of meer

teruggebogen, van buiten bruin behaard, van binnen glad, met eene menigte kleine groefjes, tamelijk

dik; de grootste derzelve zijn bijna cirkelrond, A'" breed en 5"' lang, en de kleinste ovaal, S'" breed

en 5'" lang. De helmdraden-kolom is aan den voet vierkantig, hooger rolrond en eindigt in een

schijfvormig knopje. Rondom dit zijn 12 tot 16 lijnvormige, soms zeer gebogene helmknopjes geplaatst.

De vrouwelijke bloemen hebben eivormige knoppen en meer langwerpige bloemdeelen. Het vrucht-

beginsel is langwerpig, naar den voet in een kort rolrond steeltje uitloopende, en naar den top dunner

wordende, stomp-vierkantig, met gevoerde zijden, bruin behaard, en door den vierhoekigen of

soms vierlobbigen stempel gekroond. Vier tusschenschotten verdeden het in even zoo vele hokjes, en

dragen, vooral in het benedenste gedeelte, eene talrijke menigte eitjes. De kapsels zijn langwerpig,

in het midden buikvormig, naar de beide einden verdund, stomp-vierkantig, aan de zijden gevoord,

houtig, bruin behaard, na de afvalling der haren blinkend bruin, S" lang en 5'" breed. Zij springen

op dezelfde wijze als de vorige soorten open. Hunne tusschenschotten zijn tot even beneden het midden

met naar boven gerigte zaden bedekt. De zaadjes zijn regtopstaand, lijnvormig, naar de beide einden

elsvormig uitloopende, 22"' lang, w^aarvan het kerngedeelte 2"' beslaat, een weinig ruw. Het bui-

tenzaadvlies bestaat bij deze soort, vermoedelijk ook wel bij de anderen, volgens mijne latere waar-

nemingen, uit een fijn doorschijnend vliesje, en onder hetzelve uit langwerpige cellen. Het bedekt een

zeer los, vooral om de kern ontwikkeld, fijn celweefsel. Door dit en langs het buitenzaadvlies stijgt de

raphé naar boven, welke boven de kern ombuigt en zich vervolgens in de binnenste zaadhuid verliest.

Bij deze vereeniging is het binnenvlies een weinig dikker. Het bestaat uit een zeer fijn, door cellen

gevormd vlies, en bedekt een ander, bij sterke vergrooting zigtbaar, geheel effen, doorschijnend vliesje,

dat de kern omgeeft. De kern is wit, rolrond, aan de beide einden stomp, en bestaat uit een gering

eiwit en uit de kiem. De laatste heeft den vorm van de kern, en wordt door bijna even groote

zaadlobben en wortel zamengesteld.
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Deze, door W. Jack in de wouden van Singapoera en Bintang ontdekte soort, werd door ons, in

1835, in de moerassige bosschen van Sumatra’s westkust gevonden. Hier bereikte zij eene aanzienlijke

grootte, en verspreidde zij bare, door de kronkelende klawieren der bladen ondersteunde stengen, tot in

de kruinen der groote, gele bloemen dragende Capelliaboomen, of in de kroonen der Nibong- (Areca

tegularia W. J-, Oncosperma BI.) en Renda- (Cyrtostachys) palmen. Zoowel aan den voet als langs de

bladerlooze steng, waren of hingen eene menigte groepen van met purperen vlekken voorziene, eivor-

mige bekers. Zij versierden de steng en droegen tevens het hunne bij, om de voeding der snelgroeijende

planten te vermeerderen. Deze laatste vooronderstelling berust op de proef, dat planten, wier sten-

gen door mij waren afgesneden, maar wier bekers ik met water had gevuld, gedurende eenige dagen

niet verwelkten, en dat ik het koper eener in een paar bekers geworpen oplossing, later in den steel

terugvond. Hierdoor is de opnemende werking van de binnenvlakte der bekers genoegzaam bewezen.

Wordt hierbij nu in aanmerking genomen, dat door de verrotting der in het vocht der bekers verdron-

kene insekten, eene voor den plantengroei zeer voedzame vloeistof wordt gevormd, dan kan deze stelling

welligt tot waarheid worden.

N. ampullaria wijkt door hare bloeiwijze van de vroeger beschrevene soorten af, maar is door deze

aan N. destillatoria en N. Madagascariensis verwant, zijnde zij echter gemakkelijk, door den vorm der

bekers, van deze beiden te onderscheiden.

VIII. NEPENTHES MADAGASCARIENSIS. Poiret.

N. phyllocliis petiolatis, ascidiis caulinis infundihuliformibus
,

inflorescentia fusco-tomentosa paniculata, pedunculis

coiymbiferis multifloris.

Nepenthes Madagascariensis Poir.
,
Encyclopedie Botanique, IV. p. 459; Willdenow, Species plantarum, IV.

p. 873; Brongniart, Annales des Sciences naturelles, I. p. 45; Amrarnatico Flacourt, Histoire de Madagascar,

p. 150, Tab. 43.

Deze soort, welke zeer naauwkeurig door den Heer Brongniart beschreven is, kennen wij tot dus verre

alleen van het eiland Madagaskar. Zij wordt aldaar door de inboorlingen Poenga genoemd. Dit woord

herinnert aan het Maleische woord Boenga, hetwelk bloem beteekent, en doet de waarschijnlijkheid

ontstaan, dat de Madagaskaren, even als de Maleijers, deze bekers voor bloemen houden.

Botanica. Tl
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IX. NEPENTHES DESTILLATORIA. Lon.

N. phyllodüs petiolatis, ascidiis radicalibus ventricoso-tubulosis
,

caulinis infundibuliformibus
,

inflorescentia cinereo-

sericea, pedunciüis corymbiferis paucifloris.

Linn., Hortus Cliffortianus, p. 431 ;
Linn., Species plantarum, N. 1354; Liim., Flora Zeylanica, p. 321;

Willdcnow, Species plautarum, IV. p. 873; Nepenthes Indica Lamarclc et Poiret, Encyclopedie Botanique
,

IV.

p. 458; Brongniart, Annales des Sciences naturelles. I. p. 43; Bandoera Burman, Thesaurus Zeylanicus,

p. 42, Tab. 17; ïïermann, Museum Zeylanicum, p. 16.

Deze soort sehijnt zieh alleen tot het eiland Ceylon te bepalen. Zij is door de bloeiwijze met de beide

voorgaande verwant, maar van beide, door de haar eigene grijze beharing, en daarenboven van de

N. ampullaria door den vorm der bekers, en van N. Madagaseariensis door de minder rijke bloem-

sehermen onderseheiden.

Het als landnaam voor deze plant opgegeven woord Bandoera, is niet bij uitsluiting op haar toepas-

selijk, wordende hetzelve voor alle slingerplanten gebezigd. Het Sanskrietsehe Bandhoera beteekent,

als bijvoegelijk woord gebruikt: gebogen, gewonden
j
terwijl het, als eigennaam gebezigd, de Pentapetes

pboenieea aanduidt.



VERKLARING DER PLATEN.

NEPENTHES GRACILIS. Tab. 1 et 4.

Fig. 1. Mannelijke bloemknop. 2. Doorsnede van denzelven.

3. Geopende mannelijke bloem. 4. Helmdraden-kolom

vanboven. 5. Van de zijden. 6. Doorgesneden. 7, 8, 9.

Stuifineel. 10. Dwarse doorsnede van de helmknopjes.

11. Dezelfde van één helmknopje. 12. Vrouwelijke

bloemknop. 13. Geopende vrouwelijke bloem. 14. Regte

doorsnede. 1 5. Dwarse doorsnede van het vruchtbeginsel.

16, 17, 18, 19, 20, 21. Eitjes van verschillenden ou-

derdom. 22, 23, 24. Kapsels. 25. Driekleppig kapsel.

26. Vergi’oot zaad. 27, 28. Zaad, dat van het buiten-

bekleedsel ontdaan is. 29. Dwarse doorsnedevan het zaad.

30. Zaad
,
waar het losse celweefsel uit weggenomen is

,

ten einde het voedingsvat (Raphé) en de kern te doen zien.

31. Kernhuid of Tegmen, waaruit de kern geligt is.

32. Buitenste zaadhuid (Testa). 33. Binnenste zaad-

huid (Tegmen). 34, 35. Geheele kiem. 36. Kiem,

van welke eene zaadlob is weggenomen. 37. Dwarse

doorsnede van eene vrouwelijke bloem. 38. Dwar-

se doorsnede eener bloem van Nepenthes ampullaria,

Jack.

NEPENTHES BOSCHIANA. Tab. 2 et 4.

39. Mannelijke bloem. 40. Doorsnede van een vruchtbe-

ginsel
,
in welke verscheidene vleezige ligchamen tusschen

de eitjes liggen. 41 ,
42. Kapsel. 43. Kapsel

,
van

hetwelk eene klep is Aveggenomen. 44. Eene klep van

ter zijde gezien
,
voor de aanhechtingspunten. 45 , 46.

Het zaad. 47. Een eitje
,
waarin de kernzak nog regt-

standig is. 48, 49. Zaden met onvolkomen ontwik-

kelde kiemen. 50. Het zaad
,
van de buitenhuid beroofd

,

en dus de kern
,
de raphé en het losse celweefsel zigtbaar.

51. Doorsnede van het zaad, waarbij de eene zaadlob

geheel verloren is gegaan. 52. Geheele kiem. 53. Met

eene zaadlob voorziene kiem. 54. Zeer vergroote
,
dwarse

snede uit eene klep
,
op wellte nog sporen van zaden

aanwezig zijn.

NEPENTHES GYMNAMPHORA. Tab. 3 et 4.

55. Mannelijke bloemknop enzv. 56 ,
57. Geopende man-

nelijke bloemen. 58. Helmknopjes-kolom. 59. Vrou-

welijke bloemknop. 60. Geopende vrouwelijke bloemen.

61. Doorsnede van een ATuchtbeginsel. 62,63. Kapsels.

64. Doorgesneden kapsel. 65. Zaad, A^an hetwelk een

gedeelte der buitenhuid en van het celweefsel is weg-

genomen. 66. Gedeelte van de buitenhuid met de

raphé en de kern. 67. Buitenhuid, zeer vergroot.

68. De kern ontbloot. 69. De kiem met ééne zaadlob.

70. Met twee zaadlobben.

NEPENTHES AMPULLARIA. Tab. 13.

NEPENTHES BONGSO. Tab. 14.

NEPENTHES PHYLLAMPHORA. Tab. 15 et 4.

ONTKIEMING VOLGENS D’^. GrAIIAM.

71. Kiemend zaad. 72. Ontkiemd zaad met de beide zaad-

lobben. 73. Jong plantje met den eersten spilvormigen

wortel en het eerste bekertje. 74. Verder ontwikkeld

plantje met drie bekertjes. 75. Jong plantje
,
aan hetwelk

vijf blaadjes zijn, en het vierde en vijfde reeds de vlakke

bladuitbreiding of phyllodia onder de bekertjes hebben.

ZAMENSTELLING VAN DE TOT DEN GROEI
BEHOORENDE DEELEN.

Tab. 20, 21 en 22.

In de A'olgende figuren beteekenen: Cu. [cuticula)

,

E. opperhuid {epidermis), C. schors {cortex), L. bast {liber),

Lg. hout {lignum), E. V. vaatbundel {fasciculus vasorum),

M. merg {medulla), R. M. p. groole mergstralen {radii medul-

lares primarii), R. ffl. s. kleine mergstralen {radii medullares

secundarii)
,
v. s. spiraalvaten(®asa«jo?>ah'a), f. s. spiraaldraad

{fibra spiralis)

,

v. p. gestipte vsAQTi{vasa punctata), f. vezels

{Jibrae), st. stoma, c. cellen {cellulae), v. s. p. eigene sappen-

voerende vaatjes {vasa succi proprii).

NEPENTHES AMPULLARIA.
Fig. 1. In de lengte doorgesneden knop.

2. Dwarse snede uit de steng bij den knop.

3. In de lengte doorgesneden stukje van het voorgaande,

zeer vergroot.

4. 5. Uit den houtbundel bij het merg genomen stukje,

waaraan de gestipte vaten nog als eenvoudige, lang-

werpige cellen met eenige indrukken voorkomen.

6. Dwarse snede uit het bovenste bladdragend gedeelte der

steng, een weinig A'^ergroot.

7. Dwarse snede uit hetzelfde gedeelte
,
zeer vergroot.

8. Stukje uit den bast van het voorgaande.

9. Ovcrlangsche snede uit hetzelfde gedeelte der steng.

10—13. Zeer vergroote gedeelten van het voorgaande.

14. Afgezonderd lid van een gestipt vat.

15. Gedeelte van eene gesneden vezel, zeer vergroot.

16. Sphaalvat uit het merg, waarin aan het einde eene

onregelmatige zamenlegging van draden zigtbaar is.

17. Spiraalvat uit het merg, waarvan de doorsnede het

omgevende vlies, benevens de holte, en aan het einde

een dik knodsje, alleen uit stof bestaande, zigtbaar maakt.
18. Spiraalvat

,
dat in een knodsje eindigt.

19. Dwarse snede van het bladerloos of ouder gedeelte der

steng.

20. Gedeelte van het voorgaande
,
zeer vergroot,

21. Overlangsche snede van hetzelfde gedeelte.

22. Vergroote cellen uit de schorslaag.
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23. Vaten uit het cambium, waarin cle vorming van den

spiraaldraad eerst begint.

24. Vaten uit een meer ontwikkeld cambiumgedeelte met de

vaatjes, die de eigenaardige sappen voeren door en over

de spiraalvaten.

25. Lid van een gestipt vat, over hetwelk bovengenoemde

vaatjes loopen.

26. Een lid van een gestipt vat, hetwelk gedeeltelijk ge-

schemxl is, en de sappenvoerende vaatjes van binnen

heeft.

27. Horizontale snede van een gestipt vat met vezels, en

eene cel
,

uit de nabijheid van het merg
,
dat door de

cellen van de kleine mergstralen
,
en door eenige platte

di’aden, vermoedelijk afgewondene spiraaldraden
,
om-

geven wordt.

28. Dwarse snede van den wortel
,
een weinig vergroot.

29. Eene diergelijke snede, zeer vergroot.

30. Lengte-snede uit den wortel, zeer vergroot.

31. Een stukje uit het begin van eene wortelverdeeling om
den overgang der vaten te doen zien, zeer vergroot.

32. Een stnkje nit den wortel, zeer vergroot.

33. Schors van den wortel, zeer vei-groot.

34. Lengte-snede uit een klein worteltje, zeer vergroot.

35. Vezels uit den wortel, zeer vergroot.

36. Epidermis van een wortelvezeltje met een haar; beiden

zijn bruin gekleurd.

37. Dwarse snede uit den wortel, om de dikte der vezels

te toonen : a. binnenste ; h. bnitenste.

38. Dwarse snede uit de steng bij de uitgroeijing van eene

zij-sprnit
,
vergroot.

39. Overlangsche snede op dezelfde plaats.

40. Cellen van het merg uit de bogt, zeer vergi’oot.

41. Dwarse snede uit een deel der steng, waar een wortel

uitgroeit.

42. Lengte-snede uit hetzelfde deel.

43. Dwarse snede
,

in welke a tot de steng en b tot den

wortel behoort.

44. Stukje uit een’ wortel
,
om de verandering van de gestipte

vaten bij de buiging te doen zien
,
zeer vergroot.

45. Dwarse snede nit den steel van het phyllodium.

46. Een gedeelte van het voorgaande, zeer vergroot.

47. Overlangsche snede uit hetzelve, zeer vergroot.

48. Dwaï'se en

49. Overlangsche snede nit den steel
,
digt bij den beker

,
om

de vermindering van de bnitenste cellenlaag te doen zien.

50. Vaatbnndel nit de buitenste laag van het voorgaande,

zeer vergroot.

51. 52, 53. Gestipte vaten uit het cambium.

54 en 55. Gedeelte van een klein blaadje nit den knop

(zeer vergroot)
,
met cellen en met spiraalvaten

,
m welke

hier en daar de spiraaldraden begonnen zigtbaar te wor-

den en nog onafrolbaar waren.

56. Epidermis van hetzelfde, waar de kringen de zetels

der haren aantoonen.

57 en 58. Haren in hunne moedercel.

59.

Haren buiten dezelve.

60. Overlangsche snede eener groeve, in welke de haren

zijn gezeten.

61. Stoma, in de lengte doorgesneden, zeer vergroot.

62. Epidermis met een stoma, benevens eene groeve voor

de haren.

63. Zeer jong bekertje met de eigene sappenvoerende vaatjes.

64. Stnkje uit het voorgaande, zeer vergroot, ten einde

de zamenstelling dezer vaatjes duidelijk te doen zien.

65 en 66. Klieren uit eenen jongen beker.

67. Klieren uit een’ volwassen beker
,
vergroot.

68. Dezelfde van de binnenzijde
,
na de wegneming van het

celweefsel
,
en den overgang van de eigene sappenvoe-

rende vaatjes in de klier aantoonende.

69. Dezelfde, nog meer vergroot.

NEPENTHES BONGSO.

70. Overlangsche snede uit den beker, zeer vergroot.

71. Dwarse snede uit denzelven, zeer vergroot.

72 .
73 en 74. Uiteinden van spiraalvaten uit den beker.

75. Klieren uit den beker van buiten.

76. Eene klier van de binnenzijde, benevens eenig parenchym,

de epidermis en de onbewerktuigde cuticula, zeer vergroot.

77. Doorgesneden klier
,
waarvan de cuticula door weeking

afgescheiden is.

78. Stukje uit het deksel, om den loop en vorm der vaten

duidelijk te maken.

79. Stukje uit hetzelve, om de kher enzv. te doen zien,

zeer vergroot.

NEPENTHES GRACILIS.

80. Klier van buiten.

81. Klier van binnen.

82. Epidermis van de buitenzijde der bekers.

83. Stoma van buiten.

84. Stoma van binnen.

NEPENTHES BOSCHIANA.

85. Klieren uit den beker, van buiten.

86. Dezelfde van biimen.

87. Klier van het deksel.

88. Cellen uit de epidermis met verbindende groeven, en

de onder dezelve liggende laag cellen.

89. Dwarse snede uit den beker.

NEPENTHES GYMNAMPHOBA.

90. De klieren van den beker.

NEPENTHES PHYLLAMPHORA.

91. Klieren van den beker, van buiten.

92. Dezelfde van binnen.

93. Klier van de
,

in den Ki’uidtuin te Leiden gekweekte

soort, vermoedehjk N. phyllamphora.

94. Snede van het deksel boven ,
en van de laag onder de klier.

NEPENTHES RAFFLESIANA.

95. Klieren van buiten gezien.

NEPENTHES DESTILLATORIA.

96. Klieren van buiten.

97. Dezelfde, zeer vergroot.

NEPENTHES MADAGASCARIENSIS.

98. Klieren van buiten.

99. Klieren zeer vergroot.



OTER EENIGE SOORTEN YAN DE FAMILIE

DER

DIPTEROCARPEAE,
nooR

P. W. KORTHALS.

Reeds bij den aanvang van het verkeer der Europeanen met de inboorlingen van Indië, werden er

weldra eenige voortbrengselen van de gewassen der Dipterocarpeae bekend, en eenigen tijd na de

opening van dezen invloedrijken wereldhandel, werd door Grimm de kamfergevende Dryobalanops,

welke door hem te Baros, op Sumatra, was waargenomen, beschreven. Bijna eene eeuw later verkregen

wij door Linnaeus kennis van de Yateria Indica van Ceylon, en van de Vatica Chinensis van China (*).

Dit drietal vermeerderde vervolgens door het onderzoek des plantenrijks van het vasteland van Indië,

inzonderheid van Bengalen, met verscheidene andere soorten dezer familie, die in de werken van

Roxburgh, den ontdekker der meesten, en van Gaertner, onder de geslachtsnamen Dipterocarpus,

Hopea en Shorea, voorkomen, en in de laatste tijden, door het onderzoek van de Heeren Blume,

Kuhl, van Hasselt en Spanoghe, nog met een zestal nieuwe soorten van Dipterocarpus, welke door den

Hoogleeraar Blume zijn beschreven. Dit geslacht en de andere reeds genoemde, zijn bijna gelijktijdig,

door de onvermoeide pogingen der Engelsche Kruidkundigen, met een aantal soorten hunner bezittingen

op het vasteland en op de eilanden, vermeerderd, van welke eenige beschreven en andere slechts bij

name zijn bekend geworden. De reeds beschrevene maken gezamentlijk een getal uit van drie-en-twintig

soorten. Bij dezen komen nu nog de elf door ons ontdekte soorten, welke onder de reeds bekende

geslachten Dipterocarpus G., Hopea Roxb., Yatica L. (Shorea Roxb.) en de nieuwe geslachten Retino-

dendron Khs. en Anisoptera Khs. gerangschikt moeten worden.

De Heeren Wight en Ai’nott zijn van gevoelen
,
dat de door Linnaeus beschrevene plant

,
niet van hunne Vatica

laccifera verschilt
,
en niet uit China

,
maar van Dekan en Bengalen afkomstig is.

Botanica. 12
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Al de soorten van de Dipteroearpeae zijn tusselien 3P N. Br. en 10° Z. Br., en 75° en 115° Ooster-

lengte verspreid. Verscheidene derzelve hebben op het vasteland van Indië het stroomgebied van den

Ganges tot standplaats. De Vatica robusta, volgens den Heer Wallich de noordelijkst voorkomende

soort dier familie, wordt nog tot op 31° N. Br., aan den oorsprong van dien stroom gevonden
j
de

anderen behooren daarentegen in de lagere breedte van Bengalen en op het schiereiland Dekan te huis.

De Vateria Indica is van Ceylon bekend. Van Poeloe-Pinang zijn Vatica (Shorea) longisperma en

Ilopea faginea, en van Singapoera Hopea gratissima genoemd geworden. Door de vereenigde pogingen

van de Nederlandsche Natuurkundigen, kunnen de soorten der Dipteroearpeae nu als Java, Borneo,

Sumatra en Nieuw-Guinea bewonende, worden opgegeven. Zij zijn in deze oorden ongelijk verdeeld.

Op Java werden tot dusverre alleen soorten van Dipterocarpus verzameld; op Sumatra zijn, behalve

eene enkele soort van dit geslacht, andere van Vatica, Retinodendron en Dryobalanops gevonden;

van Nieuw-Guinea is de eenige Anisoptera Zippeliana bekend, en op Borneo werden aan de ge-

slachten Dipterocarpus, Dryobalanops, Hopea, Anisoptera en Retinodendron, nieuwe soorten toege-

voegd. Daarenboven komt het geslacht Dipterocarpus, blijkens eene door mij in het Rijks Herbarium

geziene soort, Dipterocarpus fulvus BI. , ook op Manilla voor.

Hetgeen door den Hoogleeraar Blume en de Engelsche Kruidkundigen omtrent de standplaatsen en het

uiterlijk aanzien dezer gewassen is medegedeeld, hebben ook wij, bij de door ons waargenomene soorten,

opgemerkt. Zij waren meest allen in gezelschap vereenigde bewoners der tusschen het strand en 1500 meters

hoog gelegene bosschen, en trokken vooral langs de boorden der rivieren, waar zij geheel overzien konden

worden, door hunne grootte, bladen en de tusschen dezen uitstekende bloemen en vruchten, de aandacht.

Eenige soorten (Dipterocarpus trinervis, D. Baudii, enzv.) hebben dikwerf ruim 35 meters hooge en

3 tot 5 meters dikke stammen, welke als zuilen verheven en door een, in de tropische streken zeldzaam

gemis aan woekergewassen, gekenmerkt zijn. Bijna allen bezitten uitgebreide kroonen, en eenen, alleen

tegen den bloeitijd eenigzins minder digten bladtooi, die van het begin tot zijne volkomene ontwikkeling

de verschillende tinten van groen doorgaat. Bij de eerste ontwikkeling zijn deze bladen licht-, somwijlen

geel-groen, dof, en vervolgens krijgen zij langzamerhand eene donkerder kleur en eene glanzige opper-

vlakte. Tusschen dezelve prijken welriekende bloemen. Bij Dipterocarpus versieren deze den omtrek

der bladkroon door hare aanzienlijke grootte, bij anderen door hare talrijke vereeniging: in beide

gevallen geven zij aan de, op eenigen afstand geziene kroonen, een gevlekt voorkomen; in een later

tijdperk onderscheiden zich de gevleugelde kelken door hunne kleinere bladuitbreiding en door de

lichter groene of meer roodachtige kleur van de hen omgevende bladen.

De door ons gevondene soorten hebben meestal tamelijk regelmatig rolronde, regte stammen ,
die door

eene geel-grijze of licht bruine, dikwerf vrij gladde schors zijn bekleed. Het hout der takken en der jonge

boomstammen is niet zeer digt, licht geel
;
dat der oudere stammen heeft bij de meesten, versch zijnde, eene

licht gele of bruin-gele kleur, die vervolgens donker of rood-bruin wordt; een’ fijnen draad, een zacht en

gemakkelijk te bewerken weefsel, en over het algemeen eene tamelijke duurzaamheid. Zij bezitten wijd

uitgespreide, van onderen vlakke, van boven stompe, zelden kegelvormige, digtbebladerde kroonen, met

horizontaal uitgespreide hoofdtakken, die op eenigen afstand van den stam in kleinere takken verdeeld zijn.
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De eerstgenoemde takken zijn over het algemeen rolrond, gladj de laatsten een weinig zaamgedrukt, zelden

volkomen rolrond, op verschillende wijzen behaard, en vooral bij Dipterocarpus met kleine ringen, de

overblijfselen van het aanhechtingspunt der nevenblaadjes, voorzien. De knoppen zijn bij de soorten van

Dipterocarpus zeer lang, en de beide hen bedekkende nevenblaadjes, welke na de ontwikkeling der bladen

afvallen, geheel of gedeeltelijk als eene scheede of kapje zaamgegroeid. Zij hebben bij de soorten der

andere geslachten eenen minder verlengden vorm, en de nevenblaadjes, welke na de ontwikkeling der

bladen nog eenigen tijd blijven zitten, zijn niet zaamgegroeid. In de knoppen zijn de bladschijven met

de binnenzijde naar elkander gevouwen, op de nerven zeer digt behaard, zelden geheel glad, scheede-

vormig de later ontwikkelde deelen omvattende
;
de bladstelen hebben eene geringe ontwikkeling. Bij

volkomen uitgegroeide bladen zijn de bladstelen dikwerf vrij lang, digt bij den voet van het blad met

eene geleding, die zich in vele soorten door eene verdikking of door eene knievormige bogt vertoont,

stomp-driekantig of bijna rolrond. De bladschijven zijn langwerpig, aan de einden puntig, stomp of

ingesneden, veelal gaafrandig, glad, met eene bekleeding, die uit enkelvoudige of tevens bundelsgewijze

vereenigde haren bestaat, lederachtig, met dikwerf zeer uitstekende middel- en hoofd-zijnerven. De

laatste loopen van de middelnerf tot digt aan den rand, en buigen zich naar boven. Zij worden door

eene menigte, dikwerf evenwijdig loopende kleine nerven en netvormig verdeelde aren verbonden.

De knoppen, welke de bloemen insluiten, hebben eenen meer rolronden, toegespitsten vorm dan de

bladknoppen, en staan in de oksels der bladen of over dezelven. De bloeiwijze bestaat uit eenvoudige

trossen of zeer verdeelde pluimen, en is meestal met eene meer of minder digte beharing bedekt.

Haar bloemsteel is, onverdeeld zijnde, met bogten, en heeft de bloemen op uitstekende kussentjes

geplaatst; doch verdeeld zijnde, bezitten de deelen van den algemeenen steel veelal dezen zelfden vorm.

De bloemen zijn niet zelden langs twee tegen elkander overstaande zijden van den steel geplaatst, en

hebben bij Hopea en Retinodendron ieder een klein schutblaadje, dat haar, vóór de ontwikkeling, insluit

en na deze spoedig afvalt. Al de bekende soorten hebben de bloembekleedselen dubbel, uit eenen kelk

en uit eene bloemkroon bestaande. De kelk bestaat uit vijf deelen. Bij eenigen zijn deze deelen

aan den voet tot eene buis zaamgegroeid; hooger, als vijf ongelijke lobben, in den knop klepvormig,

en in het midden naar binnen gebogen en tegen elkander gevouwen; Dipterocarpus; bij anderen

zijn de deelen even zoo zaamgegroeid, maar voor de opening als kleppen of over elkander gelegen:

Anisoptera, Retinodendron, en bij de soorten van Vatica en Hopea zijn vijf geheel vrije kelkbladen,

van welke twee binnenwaarts en drie naar buiten zijn geplaatst. Bij eene ongelijke ontwikkeling van

de kelkdeelen, zijn twee kleine van de spil afgewend, één naar dezelve toegekeerd en staan de

beide uitgegroeiden dwars van de spil of den algemeenen bloemsteel. De kelk is bij velen, gedurende

zijn geheel bestaan, met eene meer of minder aanzienlijke beharing bekleed; bij enkelen alleen in den

jeugdigen staat behaard, doch bij verdere ontwikkeling volkomen glad. Het benedenste gedeelte van den-

zelven is bij eenigen, vooral bij de aan den voet zaamgegroeide, dik; het bovenste bladaardig. In dit

laatste, vooral in de zeer uitgegroeide deelen, zijn drie tot vijf, zelden elf uit den voet ontspringende

hoofdnerven, en eene menigte getakte en weder netsgewijze vereenigde kleinere nerven en aderen. De

bloemkroon is bij de meesten onder het vruchtbeginsel aangehecht, bij Anisoptera daarentegen, rondom

hetzelve geplaatst. Zij bestaat uit vijf, bij Hopea aan den voet te zaamgegroeide, en bij anderen geheel
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onverbondene bloembladen, welke voor de opening der bloem gedraaid zijn of elkander alleen met de

randen bedekken. Bij de draaijing van de bloemknoppen dezer gewassen, even als bij die van een

aantal Malvaeeae, heb ik den eenvoudigen regel waargenomen, dat de overdekkende randen altijd naar

de spil zijn gekeerd, en dus dat de zoogenoemde regtsehe of linksehe wending der bloembladen van den

stand der bloem afhankelijk is. Zelden ontsluiten zieh de bloemdeelen geheel, maar veelal blijven zij aan

den voet in eene buis vereenigd, en heeft de bloemkroon eenen radervormigen boord of zoom, in welken

men den spiralen stand der bladen meer zaamgedrongen herhaald ziet. De bloembladen zijn bij enkelen

van eene ronde, maar bij de meesten van eene langwerpige gedaante, met stompe of spitse punten,

somwijlen aan den voet in een klein nageltje uitloopende, gaafrandig, glad of met eene stervormige (*)

beharing, alleen bij de soorten van Dipterocarpus aanzienlijk ontwikkeld, wit, geelaehtig of geel met

eenen zacht rozen-rooden tint.

De meeldraden groeijen met elkander, en in sommige soorten ook met de bloembladen te zamen:

Hopea, Retinodendron. Zij zijn bij de genoemde en bij anderen in een bepaald, bij Vateria en Dipte-

rocarpus in een meer onbepaald, maar veelal vijfvoudig getal aanwezig. Bij de eersten zijn zij regelmatig

in twee rijen geplaatst; de buitenste rij staat meestal over de kelkdeelen, en heeft de helft van het getal

meeldraden der binnenste rij. De helmdraden hebben bij Retinodendron enzv. eene geringe, bij Dipte-

rocarpus eene aanzienlijke grootte, zijn lijnvormig of langwerpig, en somwijlen door te zamengroeijing

van de buitenste met de tegenoverstaande van de binnenste rij, paarsgewijze verbonden. Bij Diptero-

carpus bezitten zij in het midden, en bij andere geslachten iets hooger, eene geleding, welke het ver-

bindingspunt van den helmknoop met het helmdraadje is
(-f).

De helmknoop is over het algemeen, in

verhouding tot de stuifmeelhokjes, zeer ontwikkeld, verlengt zich naar den top elsvormig bij Diptero-

carpus; in een zeer toegespitst, ongedeeld vliesje bij Anisoptera; in een aan het einde verdeeld draadje

bij Vatica; in een ongedeeld draadje bij Hopea; in een gespleten vliesje bij Vateria; in een klein knopje

bij Retinodendron, en heeft naar of aan den voet eene hartvormige insnede met twee kleine oortjes.

Op deze staat aan weêrszijden van den helmknoop een stuifmeelhokje
,
hetwelk in twee kleinere is ver-

deeld. Deze kleinere zijn bij Dipterocarpus en Hopea ongeveer even lang, maar bij de andere geslachten

zijn zij ongelijk en staan de kortste dezer deelen naar de binnenzijde naast elkander. De helmknopjes

zijn meestal van eene vliezige zelfstandigheid, en bestaan uit een vlies, dat aan de binnenzijde langwer-

pige of naar het ronde overgaande, door hooge wanden gevormde vakjes heeft: eene zamenstelling, die

aan de Ericeae en Solana herinnert. In deze vakjes of kleine holen ligt het stuifmeel bij de zeer jonge

helmknopjes besloten
,
en later komt het door deszelfs vergrooting buiten dezelve. Het stuifmeel is bijna

kogelrond, op de oppervlakte effen of door uitstekende randjes of andere verhevenheden ruw, en springt

op drie plaatsen open.

De stempel is bij de meeste ongedeeld, knopvormig, of getand; bij Anisoptera in drie deelen

gespleten. Hij wordt door eenen bijna rolronden stijl gedragen. Deze bezit in het midden eene door

(^) Deze beharing bestaat uit kleine stervormige haarbundels
,

in welke de bai’en om een klein half kogelrond knopje,

waaruit zij ontstaan, geplaatst zijn.
*

(-j-) De vaatbundel, welke de helmdraden doorloopt, is bij dit verbindingspunt geleed.
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vaten en vezels omringde holte, welke, door de weeking van de omgevende deelen gescheiden zijnde,

gemakkelijk tot aan den moederkoek kan vervolgd worden. Het vruchtbeginsel is bij Anisoptera

gedeeltelijk met den kelk zaamgegroeid, bij de anderen bijna geheel vrij, half eivormig, effen of

gevoord, naar boven toegespitst, en gewoonlijk kort behaard. In den jeugdigen staat is het bij

allen driehokkig, en bevat het in ieder hokje twee, naast elkander, op ongelijke hoogte in den

binnensten hoek van de hokjes bevestigde eitjes. De eitjes zijn eerst kleine, ronde, op den moeder-

koek gezetene en later gesteelde blaasjes. Vervolgens buigt zich het dikke gedeelte van de eitjes

naar den steel, waardoor het voedingsvat of de raphé loopt, en groeit het hiermede zamen (*). Zij zijn

nu langwerpig eirond, aan de zijden platgedrukt, op den rug rolrond, en op den buik door de uitste-

kende raphé gekield, aan het bovenste einde kegelvormig en aan het benedenste stomp. Het vrucht-

beginsel ondergaat door den wasdom aanzienlijke veranderingen. Somwijlen wordt het, door de geringe

uitgroeijing van de zelfstandigheid der tusschenschotten, eenhokkig, en heeft het de eitjes in het boven-

gedeelte der holte, rondom eenen uit den bodem voortkomenden draad, welke de voedingsvaten van

den moederkoek bevat, geplaatst
j
dan krijgt het, door de ongelijke uitgroeijing, hokjes van eene zoo

verschillende grootte, dat één of twee derzelve alleen met moeite kunnen erkend worden. In deze

kleine hokjes blijven de eitjes kleine schubjes, en in het groote groeit slechts een der twee tot zaad uit.

De vrucht is bij Vateria en Retinodendron bijna geheel boven den kelk geplaatst, en bij de andere

geslachten voor een groot gedeelte door den uitgegroeiden kelk omsloten. Zij is bij eenigen niet open-

springend, lederachtig of vleezig; bij anderen kapselaardig, eivormig of meer kogelvormig, aan den

voet rond, aan den top puntig of stomp, glad of behaard. Zij heeft een dikker of dunner lederachtig

epicarpium, een vezelig, bij Hopea zeer gering, maar bij Dipterocarpus zeer aanzienlijk sarcocarpium,

en een glad, bij enkelen glanzig, lederachtig, of broos kraakbeenachtig endocarpium. Een eenig zaad

vult de geheele holte der vrucht, en heeft eenen meer of minder regelmatigen kogel- of eivorm. Het

heeft het uitwendig zaadvlies meest vliezig; het inwendige dikker, vleezig en somwijlen tusschen de

zaadlobben ingegroeid. De kern bezit geen eiwit. De kiem heeft kort na hare vorming de beide

zaadlobben vlak, van eene ongelijke grootte, de kleinste lob binnenwaarts naar den moederkoek ge-

plaatst. Later groeijen de zaadlobben bij Dipterocarpus, Dryobalanops, enzv. zoozeer in de lengte en

breedte uit, dat zij in de enge, tot hare ontwikkeling bestemde ruimte zoodanig moeten zaamgerold en

geplooid worden, dat zij moeijelijk te ontwarren zijn; bij Hopea, Yatica, enzv. nemen zij daarentegen

meer in dikte toe, en vergrooten zij zonder buiging. Zij zijn aan den voet uitgesneden, en hebben in

deze insnede het rolronde, aan het einde spitse of stompe worteltje. Het knopje is niet zeer ontwikkeld.

Na de beschrijving van den vorm der deelen, zal ik eenige regelen over de zamenstelling van de tak-

ken enzv. laten volgen. Deze zijn, zeer jong, door een bijna ongekleurd of somwijlen, bij Dipterocarpus

In dezen draad of buis heb ik, bij eene sterke vergrooting, binnen de buitenste omhullende cellenlaag, eene rij

cellen, en eene, uit eenen eenvoudigen draad bestaanden spiraal gevonden, die naarmate van de verlenging der buis of

van de raphé, meer of minder op- of afgerold was. Bij meer ontwikkelde eitjes vond ik daarentegen, in plaats dezer

middelste cellenreeks, leden van gestipte vaten, en geen spoor van de spiraalsgewijze wending: vermoedelijk was de

spiraaldraad geheel ontrold geworden en nu tegen de gestipte vaten geplaatst.

Botanica. 13
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Caudii, door een bruin gekleurd huidje (cuticula) bedekt. Onder dit buidje ligt de, meestal uit lang-

werpig-vierkante eelien gevormde opperhuid, waarin eenige stomata en enkele lenticellen, door gaatjes

of verhevenheden de effenheid verminderen. Zij is bij de oudere takken dikwerf geheel anders gevormd,

en schijnt dan uit de buitenste laag van de cellen der schors, met welke zij groote overeenkomst bezit, te

bestaan. De schors of buitenste bastlaag bestaat uit twee lagen, die meer of minder scherp bepaald zijn.

De eerste of buitenste wordt door een los weefsel van dunwandige cellen gevormd; de tweede of bin-

nenste heeft daarentegen eenigzins meer zamenhangende en vele zeer dikwandige cellen. In beide zijn

de, door dunne wanden gevormde cellen tamelijk op elkander gelijkend, van twaalf- tot zeshoekig;

de twaalfhoekige zijn echter meer aan de buitenste, en de zeshoekige aan de binnenste laag eigen.

De dikwandige cellen zijn tamelijk regelmatige of langwerpige vierkanten met gestipte wanden, en zeer

naauw met elkander verbonden. Zij bevatten in de onderzochten soorten nu en dan een weinig hars,

en zelden de groene korrels, die in de dunwandige cellen zoo rijkelijk zijn besloten. Hierdoor is bij mij

het denkbeeld ontstaan, of deze cellen ook misschien van eenen anderen aard konden zijn, en, door

eene verhoogde levenskracht, meer bewerktuigde stoffen afscheidden? Yoor het oogenblik durf ik deze

vraag niet beslissen; maar het zal niet overtollig zijn, hier, ter zijdelingsche versterking van dit denk-

beeld, aan te voeren, dat deze dikwandige cellen ook bij de Guttiferae de gele harsige stof, en bij

andere gewassen eene zeer gommige vloeistof met weinig chromule bevatten. — Op deze tweede schors-

laag volgt de bastlaag, welke in jonge takken, uit eene menigte dunwandige cellen en uit niet zeer

ontwikkelde bastbundels bestaat. In de eerste eindigen de groote mergstralen. De bastbundel is, door

eene laag van langwerpige, digt aan elkander geslotene cellen des celweefsels, van den bast gescheiden,

en heeft bij de meesten den vorm eener halve maan, en bij Yatica van eenen scherpen driehoek. Dezelve

bestaat uit fijne, vooral bij Hopea uit zeer kleine, dikwandige vezels, van welke kleine harsstreepjes de

digte verbinding afbreken. Naarmate deze bastvezels meer naar binnen zijn geplaatst, vertoonen zij

dunner wanden en eene minder vaste stof; waardoor het in jonge takken moeijelijk is, om de grenzen van

den bast- en den houtbundel aan te wijzen. De laatste begint met gestipte vaten.— Hij bestaat uit vezels,

gestipte vaten, spiraalvaten, spiraaldraden, kleine mergstralen en sapvoerende vaatjes. Bij Hopea en

Dryobalanops maken de vezels het grootste gedeelte van den bundel uit; bij A'^atica zijn de gestipte

vaten het talrijkst. De vezels zijn bij allen zeer dikwandig, eindigen in spitse punten, en hebben van

binnen kleine groeven. Zij zijn in het cambium korter, een weinig dikker en niet gestipt. De gestipte

vaten verschillen in den omvang, de lengte der leden en den vorm der stippen. Bij Dryobalanops en

Hopea zijn zij het kleinste van omvang, maar hebben derzelver leden eene lengte van een derde tot

eene streep, bij eene breedte van een tiende streep. De dwarse strepen, welke de verbinding der leden

bij Dryobalanops aantoonen, zijn meestal in een’ boek van 10’ geplaatst. De stippen zijn op de vaten

ongelijk verdeeld: nu eens staan zij vrij digt bij elkander en zijn zij over de geheele vaten verspreid;

somwijlen worden zij als kleine groepen in het midden van eene effene vlakte waargenomen, of wel

zijn zij allen aan eene zijde geplaatst (*). Haar vorm is langwerpig-ovaal of gelijk aan kleine dwars-

strepen; hare grootte is zeer ongelijk: meestal echter zijn er 4 tot 6 in eenen kring. De scheiding-

strepen (zoo als wij gevoegelijk de strepen, die de leden aantoonen, meenen te kunnen noemen) hebben

De Heer Mohl heeft deze ongelijke verdeeling der stippen bij de Tilia
,
enzv. waargenomen.
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bij Hopea Balingeran dezelfde rigting. De stippen volgen in hare verdeeling eene even zoo onregel-

matige verspreiding, maar zijn daarentegen dikwerf zoo digt bij elkander geplaatst, dat het vlies der

vaten, door eene geringe vergrooting, als alleen uit stippen bestaande, voorkomt en, bij eene sterkere

vergrooting, 14 tot 16 stippen in den omvang laat waarnemen. Haar vorm is bijna rond. De gestipte

vaten van Dipteroearpus Baudii hebben de leden van een vierde tot ongeveer eene streep lang, en den

omtrek tot de lengte als 1 tot 6 of 8. De seheidingstrepen zijn minder regelmatig en vertonnen zieh als

regte, gebogene, of wel als schuinsehe lijnen. De stippen hebben veel gelijkheid met die der Dryobalanops,

zoowel wat den vorm, de grootte, als de verdeeling betreft. De Anisoptera marginata heeft de gestipte

vaten zeer gelijkvormig met die van den Dipteroearpus, maar versehillend door eene mindere grootte,

en dikwerf door een geringer aantal van langwerpige stippen. Bij Vatica vormen de gestipte vaten

een zoo groot gedeelte van den houtbundel, dat men bij eene overlangsche snede sleehts eenige vezels

tussehen een groot aantal derzelve waarneemt. Zij bestaan uit leden van J tot J streep lengte, die de

lengte tot de middellijn als 3 tot 1 hebben. Hunne seheidingstrepen zijn regt of schuins; somwijlen

aan het eene einde van het lid regt en aan het andere schuins. De stippen zijn, even als bij de vorige

soorten, zeer ongelijk verdeeld, en staan door haren vorm en getal, in het midden tussehen Hopea en de

andere opgenoemde geslachten. — Hetgeen ik van de spiraalvaten waargenomen heb, kan zeer geschikt

op de volgende wijze worden zaamgetrokken. Zij vertoonen zich onder twee vormen, als zeer kleine in

eenen draad of als grootere, in meerdere draden afrolbare vaten. De laatste zijn in den omtrek van het

merg geplaatst en vormen het binnenste van het mergkanaal; de eerste heb ik dikwerf in het buitenste

gedeelte van hetzelve en in het cambium tussehen den bast- en houtbundel waargenomen. De in den

omtrek van het merg geplaatste spiraalvaten vormen drie tot vijf ringen, en bestaan uit eene halve tot

anderhalve streep lange leden, waarin de middellijn tot den omtrek als 1 tot 20 of 30 staat. Deze leden

zijn aan de uiteinden scheef en eindigen derwijze, dat de beide punten tegen elkander overstaan, en

dus altijd aan de kortste zijde van de volgende, boven dezelve geplaatste sluiten. De wendingen der

draden schijnen mij toe, want als eene zekerheid durf ik zulks niet bepalen, in verband te staan met

den vorm der leden
,
en in de beide puntige einden te beginnen en te eindigen. De andere, uit éénen

draad bestaande, spiraalvaten, heb ik het duidelijkste in het cambium gezien. Zij waren meestal, eerst

bij eene zeer sterke vergrooting zigtbaar, en naarmate van den graad der ontwikkeling van het cambium

meer of minder ontrold. Ik zal later op deze vaten terugkomen, en hier de beschrijving van de andere

zamenstellende deelen van den houtbundel vervolgen.— De kleine mergstralen zijn bij allen, op eene min

of meer duidelijke wijze zigtbaar, en vormen, van het merg tot in en door den bastbundel voortloopende,

stralen, of hebben eene netvormige verbinding in den vaatbundel. Zij bestaan uit kleine, zeer platte of

zoogenaamde tafelvormige cellen
, die zeer digt aan elkander sluiten

,
ongelijk van grootte zijn en eenen

vierkantigen vorm hebben
,

in welken het vlak een volkomen of een langwerpig vierkant voorstelt. De
cellen hebben zeer dikke wanden met diepten, die in tegen elkander liggende cellen, tegen over elkander

zijn geplaatst. Dikwerf omgeven deze kleine mergstralen een gedeelte van de gestipte vaten, en som-

wijlen omsluiten hunne cellen de gestipte vaten zoojuist, dat men hen, zonder een naauwkeurig onder-

zoek, voor deelen van de wanden der gestipte vaten zoude houden (*).

Op vele ontleedkundige platen van planten komen zij als zoodanig voor.
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Behalve deze, bij allen aanwezige, zamenstellende deelen, vertoonen zieh langs de gestipte vaten,

strepen, welke wij op de meeste ontleedkundige platen, als tot den wand van deze vaten behoorende,

afgebeeld vinden. Een naauwkeurig onderzoek heeft deze strepen als zaamgedrukte of bijna rolronde

draden doen kennen, en aangetoond, dat zij over de gemelde mergeellen of tussehen deze en de wanden

der gestipte vaten waren gelegen. Later zal ik haren oorsprong aantonnen, en nu tot de besehrijving

van het merg en de groote mergstralen overgaan. — Het merg heeft bij de meesten eenen eirkel-

vormigen, en bij enkelen, naar de uiteinden der takken, eenen meer ovalen omtrek, waarin bij den

oorsprong der mergstralen kleine uitstekende hoeken zijn. Deszelfs omvang is bij Dipterocarpus en

Anisoptera het aanmerkelijkste
;
vervolgens komt die van Vatica, en daarna die der anderen, in hunne

verhouding tot den vatenring, in aanmerking. In de onderzoehte bloeijende takken bestond het merg bij

Anisoptera uit bijna gelijkzijdige, en bij de andere uit langwerpig vierkante cellen, waarin de lengte

tot de breedte bij Hrjobalanops als I tot 4 staat. Deze cellen hebben meestal dikke gestipte wanden,

in welke de stippen of verdiepingen, vooral bij Hopea en Dryobalanops, zeer opmerkelijk zijn. De

groote mergstralen bestaan uit twee of drie rijen cellen, en splijten aan het einde van hunnen loop, om

de bastvezellaag, welke aan weêrszijde ligt, met eene rij dezer cellen te begrenzen. Hunne cellen zijn

bij Hopea en Dryobalanops vierkantig, bij Retinodendron Rassak en de andere langwerpig en, even

als die van het merg, dikwandig en gestipt. — Bij de onderzochte soorten vertoonden zich reeds aan

het ongewapend oog, in den omtrek van het merg, eenige ronde gaatjes, die met eene harsachtige stof

waren opgevuld. Bij vergroeiing zijn zij even zoo vele ruimten, die door scheuring van de omringende

deelen ontstaan. Het was eene bekende, ook door mij waargenomene daadzaak, dat dikwerf in het

midden, bij het merg der boomen harsophoopingen plaats hebben: de oorsprong van dezelve was echter

onbekend. Ik beproefde de oplossing van dit vraagpunt. Behalve de beschrevene zamenstellende

deelen van de takken, heb ik nog de sapvoerende vaatjes opgenoemd. Zij vertoonen zich bij de onder-

zochte jonge takken in de bast- en houtbundels, en in het merg, als zeer fijne vaatjes. Naar de uiteinden

der takken laten zij derzelver geleden zamenstelling zeer duidelijk waarnemen. In de oudere deelen der

takken vertoonen zij meer te zamenhangende buisjes. Op beide plaatsen bevatten zij reeds hars. Zij

loopen in de rigting der vaten en zijn door mij langs de gestipte en spiraalvaten, en ook in deze vaten

waargenomen. Vooral waren zij zeer talrijk in den omtrek van het merg en bij de reeds gemelde hars-

ophoopingen. In deze waren zij afgebroken. Deze harsophoopingen hadden plaatsen ingenomen van

eenige mergeellen, van de spiraalvaten uit het mergkanaal, van enkele gestipte vaten en vezels van

den houtbundel, en lieten bij een naauwkeurig onderzoek nog de overblijfsels der vliezen en draden

tussehen de harskorrels erkennen. Door het onderzoek van een stukje van het uiterste einde eens

taks van Dipterocarpus Baudii, werd het ontstaan van deze uitstortingen nog duidelijker, omdat hier

de gemelde sapvoerende vaatjes
,
in de spiraalvaten en gestipte vaten rozenkransvormig opgezwollen en

aan het uiteinde gebroken zijnde, het begin van de uitstorting in deze vaten zoo duidelijk maakten.

Na de gronddeelen in hunnen volkomen staat beschreven te hebben, zullen hier nog eenige woorden

over hunnen toestand in het cambium worden bijgevoegd. Hier vertoonde zich in den jongen staat eene

gomachtige stof, in welke bij sterke vergroeiingen een begin van bewerktuiging zigtbaar werd. Later

vertoonde deze stof ongelijke cellen, en waren er tussehen dezelve zeer kleine spiraalvaten zigtbaar.
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In het meer gevorderde cambium was de bewerktuiging reeds duidelijker, en vertoonden zich de vezels

als lange cellen, en de gestipte vaten als groote, korte cellen, die juist boven elkander stonden. De

laatsten bezaten in dien staat effene wanden en hadden een of meerdere, meer of minder ontrolde

spiraalvaten nevens zich. Deze spiralen schijnen zich bij de oudere lagen meer en meer te ontrol-

len en vormen de draden, die wij boven reeds, als in de nabijheid van de gestipte vaten geplaatst,

hebben beschreven.

Bij de kieming der zaden van Dipterocarpus komt de wortel uit het bovenste gedeelte der vrucht

te voorschijn, en de zaadlobben blijven in de vrucht besloten. Uit deze groeijen zeer lange stelen,

tusschen welke het bladpluimpje later ontspruit. Bij de ontkieming der zaden van Vatica komen,

volgens de opgave van Roxburgh, de zaadlobben voor den dag, en ontwikkelen zich deze tot kleine

bladen. Bij de ontwikkeling der kiem van Dryobalanops, blijven de zaadlobben in de half opensprin-

gende vrucht besloten of ontspruiten zij uit deze, om zich bladvormig uit te breiden. De wortel is

spilvormig en verdeelt zich naar het einde in vele kleinere , met grijze haren bezette worteltjes.

Waarnemingen omtrent eenige soorten van Hopea, Retinodendron en Dipterocarpus, doen mij voor-

onderstellen, dat er tegen den bloeitijd een stilstand in de ontwikkeling van het gebladerte plaats

heeft, daar deszelfs digtheid alsdan door het afvallen van de oude bladen aanzienlijk vermindert.

Zoo als ik boven reeds aanstipte, zijn de bladen bij hunne eerste ontwikkeling dof licht groen, en

worden zij later glanzend en donkerder groen. In eenen ouderen staat neemt deze groene kleur

eenen meer of minder bruinen tint aan. In het tijdperk, hetwelk de afvalling der bladen voorafgaat,

verkrijgen zij eene rood- of geel-bruine, en vervolgens, bij hunne afvalling, eene donkere of licht

bruine kleur.

De bloeitijd is bij de verschillende soorten zeer ongelijk: eenigen zijn tegen of in het begin van het

drooge jaargetijde met schoone, talrijke bloemen versierd; anderen daarentegen, wanneer de regen-

tijd nadert. Alleen, volgens de opgave der inlanders en bij gissing, kan ik mededeelen, dat de

bloeitijd tusschen eene en twee maanden duren zoude. De bevruchting heeft kort vóór of na de

opening van de bloemkroon plaats, en wordt spoedig door de ongelijke ontwikkeling der eitjes kenbaar.

Op haar volgt de afvalling van de omringende meeldraden en bloembladen, en eene vergrooting van

den kelk, benevens eene digtere omsluiting van het vruchtbeginsel door denzelven. De uitgroeijing

van twee of meerdere deelen van den kelk duurt bij verscheidene tot aan de rijpwording der vrucht,

welke ongeveer vijf tot zes maanden na de bloeijing plaats heeft. Bij Dipterocarpus beginnen de rijpe

zaden niet zelden reeds aan den boom te kiemen. Hierdoor is, omtrent het einddoel van de vleugels des

kelks, bij mij het denkbeeld ontstaan, of zij niet tevens bestemd zouden wezen om, daar zij het boven-

gedeelte van de vrucht ligter maken, bij het nedervallen derzelve van hare hooge groeiplaats, de

teedere deelen van de ontwikkelde kiem voor kwetsing te bewaren ?

Van de verschillende deelen dezer gewassen wordt alleen het hout ten gebruike aangewend. Dit

behoort, wanneer het niet te veel van hars is voorzien, tot de beste bouwstoffen, en levert aan de,

Botanica. J4
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langs de Iraway wonende Birmanen, het noodige voor hunne aanzienlijke kano’s, aan de bewoners

van Chittagong, voor hunne doodkisten, en aan die van Borneo’s zuid-oostkust eene voortrelFelijke

bouwstof voor hunne woningen. Daarentegen zijn de zamentrekkende, olierijke zaden een zoo gelief-

koosd voedsel voor den, onder den naam van Cereopithecus cynomolgus bekenden aap, en voor den

Sciurus ephippium (eene soort van eekhoren), dat wij al de op den grond gevallene vruehten min of

meer door deze dieren aangebeten of doorknaagd vonden. Zeer belangrijk daarenboven zijn de voort-

brengselen dezer gewassen, bestaande in balsem, hars, olie en kamfer. De eerste wordt als olie ter

verliehting of ook wel als teer gebezigd; de hars, welke tot de zoogenaamde onderharsen behoort, wordt

in flambouwen gebrand, als pek aangewend om de vaartuigen te kalefateren en door de Hindoesche

priesters als wierook gebruikt. Men heeft beproefd om ze tevens als vernis aan te wenden, dan deze

proef is, wegens de, bij eene geringe warmte plaats hebbende smelting, mislukt. Vervolgens verdient

de kamferolie, ofsehoon van minder belang, en de voor den Indisch-Chineesehen handel zoo gewigtige

kamfer, bijzondere vermelding.

De verwantschap dezer familie kunnen wij, hetzij naar haar uiterlijk aanzien, hetzij naar de kenteeke-

nen, welke eene nadere beschouwing opleveren, beoordeelen. Door het eerste sluiten zich de Dipterocar-

peae aan den door den Heer von Humboldt genoemden Malvavorm met Dipterocarpus enzv., of aan den

Lauriervorm door den Retinodendron. Door de laatsten nadert deze familie, zoo als de Heer Blume in

de Flora Javae heeft aangetoond, tot de Malvaceae, in den ruimsten zin en in het bijzonder bij de

Sterculiaceae. Latere schrijvers hebben dit gevoelen, wat de hoofdzaak betreft, aangenomen; maar

de Heer Bindley plaatst de Dipterocarpeae tusschen de Elaeocarpeae en Tiliaceae, terwijl de Heer Blume

dezelve tusschen de laatste familie en de Buttneriaceae rangschikt. Met het eerste gevoelen kan men

zich zeer goed vereenigen, zoo men den vorm van de helmknopjes en van den helmknoop, en de plaat-

sing van het ei in aanmerking neemt; met het laatste, wanneer het zaad in deszelfs zamenstelling

wordt ten grondslag genomen (*). Het komt mij voor, dat de Dipterocarpeae tusschen de Malvaceae en

de Elaeocarpeae kunnen worden geplaatst: omdat zij met de laatste familie het gering, maar toch voor

dezelve belangrijk uitgroeisel van den helmknoop, benevens eenige overeenkomst in de zamenstelling der

vrucht bezitten, en met de eerste, door den vorm van de kiem, alsmede door de ligging van de bloem-

kroondeelen voor de opening der bloem, overeenstemmen. Daarenboven bezitten de Dipterocarpeae,

volgens den Heer Blume, eenige overeenkomst met de Guttiferae. Deze verwantschap is vooral door

het geslacht Lophira Afz., dat tot de Dipterocarpeae is gebragt, versterkt. De eenige soort van dit

geslacht, welke het Rijks Herbarium uit de door den Heer Leprieur op Senegal gemaakte verzameling

bezit, werd door dezen Kruidkundige op het eerste gezigt voor eene plant van de Guttiferae gehouden,

en zal vermoedelijk bij de meesten wel den indruk van eene soort van Callophyllum maken, waarmede

zij, door het aanzien der bladen en de bloeiwijze, overeenstemt. Daarentegen wijkt zij, door den stand

derzelve, van Calophyllum af. Van Dipterocarpus verschillen de bladen door het gebrek der neven-

(^) De Heer Lindley brengt deze familie tot de Syncarposae, welke volgens hem de kelkbladen in een’ volkomen krans

bezitten. Deze schikking is geldig voor de met verbondene kelkbladen voorziene geslachten; doch kan op die, welke

vrije kelkbladen bezitten, niet worden toegepast, omdat hier de bladen duidelijk in twee kransen staande, meer ver-

wantschap met de Calycosae hebben.
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blaadjes. De bloemdeelen zijn door vorm, getal^ en vooral door de verlenging der kelkdeelen,

zeer gelijk aan die der Dipterocarpeaej daarentegen hebben de geslaehtsdeelen meer overeenkomst met

die der Guttiferae (*), door den vorm van de helmknopjes, bij welke de helmknoop niet is uitgegroeid,

door de plaatsing van het vruchtbeginsel op eene kleine verhevenheid, en door het inwendige zamenstel.

Het vruchtheginsel is, even als bij eenige Guttiferae, eenhokkig, en heeft de talrijke eitjes op eene in

deszelfs midden geplaatste korte zuil vastgehecht. Behalve deze overeenkomst vinden wij nog eene

tamelijke gelijkvormigheid in de zamenstelling van het zaad, vooral wat de kiem betreft. Uit deze

vergelijking blijkt genoegzaam, dat de Lophira niet bij de Dipterocarpeae behoort, en tusschen deze en

de Guttiferae staat. Het komt mij dus raadzaam voor, om dit geslacht als eene eigene familie af te

scheiden onder den naam van Lophiraceae.

De Lophira dus uitgesloten hebbende, behouden wij in de familie der Dipterocarpeae drie natuurlijke

groepen: de eerste, welke wij de Vateriae zouden kunnen noemen, is gekenmerkt door de gelijkmatige,

niet zeer uitgroeijende kelkdeelen, bevat de Vateria L. en Retinodendron Khs., en is de overgangsvorm

tot de Elaeocarpeae
j
de tweede, die der eigenlijke Dipterocarpeae, bezit de kelkdeelen aan den voet min

of meer buisvormig verbonden, en twee of meer derzelve bladvormig uitgegroeid: hieronder kunnen

gerangschikt worden: Dipterocarpus G., Anisoptera Khs. en Dryobalanops G.; en de derde, die der

Hopeae, heeft de kelkbladen geheel vrij, gedeeltelijk of allen bladvormig ontwikkeld, en bevat Hopea

Roxb. en Vatica L.

RETINODEIVDRON. Kus.

Vateriae species, Roxb. Flora Indica II. pag. 602.

Caltx profunde quinque-partitus, excrescens. Corolla pentapetala, aestivatione convoluta. Stamina

quindecim, biserialia: serie interiore staminibus 10 et serie exteriore staminibus 5 calycis laciniis, et

5 seriei interioris oppositis et connatisj antherae basi alïixae, locellis inaequalibusj connexivum glan-

duM terminatum. Ovarium triloculare, loculis bi-ovulatis; ovula subcollateralia, descendentia. Stylus

subteres; stigma capitatum, integrum vel dentatum. Capsula (auctor. Roxburghi in Vateria lanceaefolia)

solida, trivalvis. Semina solitaria vel geminata^ integumentum (simplex? Roxb.) in semine immaturo

duplex. Embryo erectus (inversus)j cotyledoyes subaequales, crasse-carnosi, bilobi; radicula lan-

ceolata (Roxb.).

Arbores. Folia alterna, oblonga, coriacea. Stipulae oblongae, laterales. Flores axillares vel ter-

minales, paniculati.

("''") In de beschi’ijving van de zaden dezer familie, kent men aan dezelve eenen zaadrok en dumie zaadhuid toe.

Het onderzoek van de ontwikkeling der zaden van Garcinia Mangostana heeft mij overtuigd
,
dat hetgeen men voor den

zaadrok houdt, eene zeer uitgegroeide, saprijke buitenzaadhuid is, en dat het voor de geheele zaadhuid genomen ge-

deelte, het binnenste deel van dezelve vormt.
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De Heeren Wight en Arnott maakten, bij de vermelding' van de Vateria lanceaefolia Roxb., de opmer-

king, dat deze soort missehien een afzonderlijk geslacht moest vormen (Prodromus Florae Penin-
sulae I. p. 84). Ik heb dit denkbeeld mijner voorgangers, na het onderzoek van de beide door ons

verzamelde soorten, bevestigd gevonden en aangenomen, en aan het thans voorgestelde geslacht den

naam Retinodendron gegeven , om daardoor de aanzienlijke hoeveelheid hars aan te duiden, die deze

hoornen afzonderen. Het is van Vateria genoegzaam onderscheiden door een kleiner getal meeldraden,

door den in eene klier uitloopenden helmknoop, en door den vorm van de zaadlobben, welke, volgens

Roxburgh, meer overeenkomst met die van Vatica L. (Shorea Roxb.) dan van Vateria bezitten. Tot

dusverre zijn drie soorten van dit geslacht bekend: de eene, R. lanceaefolium, behoort tot de gewassen

van Silhet en Chittagong; de andere, R. pauciflorum, werd aan de rivier van Indrapoera verzameld,

en de derde, R. Rassak, groeit vrij menigvuldig langs de rivieren van Borneo’s zuid-oostkust.

I. RETINODENDRON RASSAK. Khs.

R. foliis ovali-oblongis obtuse acuminatis basi obtusis, stipulis oblongis, paniculis divaricatis
,

stigmate trimcalo-

denticulato.

Arbor speciosus, saepe 20 ad 25 metrarum altitudine; truxcus rectus, subcylindricus, cortice sat

crasso, griseo-fusco, ligno laete fuscoj corona conoidea vel ovoidea, aperta; rami patentes, subteretes,

fusci, glabri solutione epidermidis; ramuli compresciusculi, griseo-fusci, lepidotij novelli compressi, dense

fusco-lepidoti. Folia ovali-oblonga, acuta, breviter obtuse acuminata vel acuminatissima, basi obtusa vel

acutiuscula, integerrima, supra glabra, subtus tenuissime lepidota, pilis stellatis, coriacea, 6 cm. lata,

32 cm. longa, nervis primariis patentibus, prominentibus, nervis secundariis subparallelis, venis reticu-

latis; PETioLi 3 cm. longi, subteretes, lepidoti vel glabriusculi. Stipulae sessiles, oblongae, obtusae,

intus glabrae, carinatae, extus lepidotae, coriaceae, deciduae, 20'" longae, 5'" latae. Gemmae com-

pressae, ovatae, acutae, stipulis tectae. Inflorescentia dense lepidota, axillaris vel terminalis, panicu-

lata; PEDUNCULUS communis basi compressus, versus apicem subtetragonus
;
pedunculi alternantes, com-

pressi, ad apices subtetragoni
;
pedicelli tetragoni imè basi articulati. Bracteae ovatae, acutiusculae,

intus glabrae, extus lepidotae, minutae, admodum deciduae. Flores odorati, flavescentes. Calyx

aestivatione valvatè, tubo subpentagono, basi attenuato, limbo quinque-partito, partibus rectis, trian-

gulatis, acutiusculis, intus glabris, extus lepidotis, carnosis, persistentibus, excrescentibus. Corolla

pentapetala, aestivatione convoluta; petala oblonga, saepe subfalcata, obtusa, intus glabra, basi

bituberculata, extus sublepidota, carnosa, 14 ' longa, Q" lata. Stamina quindecim, basi subcoalita,

in duabus seriebus disposita; decem seriei interioris inaequalia, minora petalis opposita, majora caijcis

laciniis opposita et staminibus quinque seriei exterioris connata; filamenta laminaeformia, basi dila-

tata, apice linearia, glabra
j
antherae oblongae, basi affixae, locellis inaequalibus, exterioribus majo-

ribusj coNNEXivo glandulè truncat^ vel acutiusculÈi terminato, basi subdilatato. Pollen sphaericum.

Ovarium semi-ovoideum, subtrigonum, versus apicem attenuatum, dense lepidotum, trilocularej loculis

oblongis apice angustioribus, bi-ovulatisj ovula subcollateralia, ab apice anguli interni loculi pendula,

infra verticem affixa. Stylus trigonus, glaber; stigma truncatum, denticulatum. Fructus immaturus.
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calyce coriaceo stellato insidens, subovoïdeus, apice attenuatus, fere glaber, carnosus, epicarpio sub^

membranaceo, sarcocarpio carnoso, endocarpio subcoriaceo, abortu unüocularis, monospermus.

Crescit adJiumina Baritto, Kapoeas, etc.: Borneo.

Tab. 8. Explicatio. 1. Gemma floris. 2. Flos. 3. Petalum introrsum visum. 4. Flos calyce et corolla ablatis. 5. Staminum

pars introrsum visa. 6. Stamen majus antice. 8. Idem postice. 7. Stamen minus antice. 9. Idem postice visum.

10. Ovarium. 1 1 . Ovarium verticaliter sectum. 12. Ovulum. 13. Fructus immaturus. 14. Idem verticaliter sectus.

15. Symmetria floris.

Langs de Baritto-, Kleine Dajak-, Kapoeas-rivieren enzv. en derzelver zijtakken, is deze boom bij de

inlanders bekend onder den naam Rassak, en groeit hij zoowel langs de oevers, als op eenigen afstand

van dezelve. In de eerste standplaats wordt de groei niet zelden, uithoofde der beperking, welke de

ontwikkeling der wortels door het nabij zijnde water ondervindt, verhinderd, en gaat de hoogte zijner

stammen soms geene 3 N. ellen te boven. In de laatste, meer gunstige standplaatsen, bereikt hij daar-

entegen eene hoogte van 30 ellen. De regtopgaande, door eene bruin-grijze sehors bekleede stam-

men hebben eene hoogte van 20 a 22 ellen, en de piramidale of ovale kroonen verkrijgen eene lengte

van 8 a 10 ellen, bij eenen soms dubbelen omvang.

In voor den groei minder gunstige omstandigheden is de stam nu en dan met onregelmatige bogten,

maar behouden de kroonen den gewonen vorm. Wij hadden den Rassak, gedurende onzen togt op de

Baritto en hare zijtakken, de Tewe, Karrau enzv., in de maanden september met enkele onrijpe vrueh-

ten gezien. In de maand oetober vonden wij denzelven bloemdragend langs de oevers van de Kapoeas.

Hier vertoonden de, van de oevers verwijderde boomen, tussehen hun groen loof, groote witte vlekken;

gunstiger daarentegen waren de door de natuur minder bedeelde, aan de oevers groeijende gewassen

voor de besehouwing. De Rassak stond hier in gezelschap van eenige vijgenboomen. De laatste waren

met een blinkend, helder groen loof en kleine roode vruchten voorzien; de eerste bezat een minder

glanzig, donkerder groen, grootere bladen, en naar de uiteinden der takken en takjes aanzienlijke

bloempluimen, met talrijke witte bloempjes. Deze laatste versierden de kroonen, waarin zij in kleine

leegten tussehen het loof geplaatst waren, of buiten hetzelve als pluimen wapperden, en veraangenaam-

den des avonds den omtrek door eenen liefelijken vanieljegeur, welken zij alsdan van zich verspreidden.

De Rassak behoort, even als de vermaagschapte soort op het vasteland van Indië, tot de zeer hars-

rijke boomen. Deze hars is door den geheelen boom, zoowel in het schors- en bastgedeelte, als in het

hout verspreid, als eene doorschijnende, licht gele of licht bruine, lijvige vloeistof. Als zoodanig vult

zij een eigen vaatstelsel, dat, gebroken zijnde, zich in, door scheuring van vaten en cellen ontstane

ruimten, of in gestipte vaten ontlast. De beweging dezer vloeibare stof is zooweel dalend als stijgend.

Bij onze reis naar het bovengedeelte der rivier, had ik in eenen aanzienlijken Rassakstam eene inkapping

laten maken, ten einde de rigting en de hoeveelheid der vloeistof te kunnen bepalen. Op onze terugreis

bezocht ik den boom weder, en nu bleek het, dat de harsige vloeistof vooral uit het bovenste gedeelte

der insnede gevloeid was, en dat zij uit het benedenste gedeelte slechts in geringe hoeveelheid was
Botanica. J5
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opgeweld. Minder gelukkig slaagde deze proef omtrent de hoeveelheid, waarom ik deswege alleen het

gevoelen der inlanders kan mededeelen. Volgens hetzelve is de hoeveelheid zeer versehillend: bij vochtig

weder is zij het aanzienlijkst, bij eene zeer drooge lucht het geringst. De vloeistof verhardt, bij hare

aanraking met de lucht, tot eene half doorschijnende, gele of bruine hars, door de Maleijers Dammar

en door de inboorlingen Njating of Njato genoemd. Deze hars is zeer broos, wordt beneden de warmte

van kokend water week, en komt somwijlen als klompen van 9 N. ponden en, volgens de opgave der

inlanders, ook wel van 15 N. ponden voor. Groote klompen heb ik aan den voet, of even boven

den grond, uit groote spleten van den stam gevloeid, en kleinere stukken hooger aan den stam, uit

kleine scheuren van denzelven, gevonden. Door de inlanders wordt de hars verzameld voor hun eigen

gebruik of tot handelsartikel. Zij bezigen dezelve fijngestampt en in palm- of banaanbladen gewikkeld,

als fakkels om hunne woningen te verlichten, of fijngestampt en met olie vermengd, om hunne vaartuigen

te kalefateren. Als handelsartikel brengen zij dezelve naar de kustplaatsen, vooral naar Banjermassing.

Als zoodanig bekleedt deze hars, benevens andere harsige stoffen, naast den rotting, eene aanzienlijke

plaats in den handel met Soerabaja. Haar prijs is zeer wisselvallig, en hangt op de plaats zelve veel

van dien des rottings af: is deze gezocht, dan stijgt de prijs van den dammar, omdat het opzoeken van

denzelven alsdan alleen aan kinderen wordt overgelaten, en de volwassenen zich met het rotting zoeken

en snijden bezig houden. In de Indische streken vervangt deze dammar de gewone terpentijn-hars en het

pek, en is hij, als een vervanger dezer stoffen, zeer belangrijk. Voor de Europesche markten, en dus

als algemeen handelsartikel, zal hij gewis moeijelijk in aanmerking kunnen komen, omdat hij, door de,

bij eene geringe warmte plaats hebbende weekwording, zich niet tot het maken van vernissen aanbe-

veelt, en het gebruik van denzelven, in plaats van gewone hars, door de meerdere kostbaarheid, welke

het vervoer zoude veroorzaken, belet zal worden.

II. RETINODENDRON PAUCIFLORUM. Khs.

R. foliis oblongo-ovalibws obtuso-acuminatis basi acutis, inflorescentia racemoso-paniculata
,
stigmate capitato.

Arbor speciosusj corona aperta; rami subteretes, griseo-fusci, glabri, foliorum cicatricibus tuberculati;

RAMULi subcompressi, fusci, sparsim lepidoti. Folia oblonga vel oblongo-ovalia, breviter obtuse-

acuminata, basi acuta, raro obtusiuscula
,

supra nitida, subtus sparsim lepidota, coriacea, 5" lata,

13'^ longa; nervis primariis in angulo 45°, distantibus, 12 ad 16, secundariis et venis uti in praecedente

specie
j
petioli subteretes, supra canaliculati, sparsim lepidoti, 1,5" longi. Gemmae compressae, obtusae,

dense griseo-fusco-lepidotae. Inflorescentia axillaris, pauciflora; sparsim lepidota; pedunculus communis

compressus, saepe anceps; peduncüli eèdem formA, alterna; pedicelli breves,
2'^' longi, compressi vel

tetragoni. Bracteae minutae, \"' longae, ovatae, obtusiusculae, intus glabrae, extus lepidotae. Caltx

tubo basi rotundato, limbo quinquepartito, aestivatione subvalvata; partibus ovatis, breviter obtuse

acuminatis, intus glabris, extus dense lepidotis. Corolla pentapetala, aestivatione convoluta, petalis

lineari oblongis, subfalcatis, obtusis, extus sublepidotis, intus glabris, carnosis, 1'" longis, 2,5 latis.

Stamina eodem numero et dispositione praecedentis speciei; antherae ovatae, locellis exterioribus majo-
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ribus, connexive glandula acutiuscutó terminato. Ovarium foraiè et structurè baud a praecedente

diversmn. Stylus trisulcatus, glaber. Stigma capitatum, apice truncatum vel subrotundum.

Crescit juxta Indrapoera: Sumatra.

Deze soort verschilt van de vorige door den minder langwerpigen vorm, de niet zoo talrijke en ook

schuiner loopende nerven en de mindere beharing der bladen, door de kleinere bloemen, en den gaven,

knopvormigen stempel, en wijkt door dit laatste kenmerk ook van R. lanceaefolium (Vateria Roxb.) af,

bij hetwelk de stempel verdeeld of diep getand is. Zij levert vermoedelijk een gedeelte van den dammar

of hars, die in de omstreken van Indrapoera verzameld wordt.

DIPTEROCARPÜS. Gaertner, Roxburgh, Blume, enzv.

De kenmerken, door den Hoogleeraar Blume in de Flora Javae opgegeven, bepalen zeer juist de

gewassen, welke in het geslacht Dipterocarpus moeten geplaatst worden. Zij sluiten het geslacht

Dryobalanops uit, hetwelk de Heer Lindley met Dipterocarpus vereenigt (*). Bij Dryobalanops zijn

de deelen van den kelk alle tot gelijkvormige, langwerpige slippen uitgegroeid, en ontstaat, door de

afwijkende nervuur der bladen en ook door de gedaante der nevenblaadjes, welke veel overeenkomst

met die van Retinodendron bezitten, een geheel ander aanzien. Even zoo verwijderen zij het geslacht

Caryolobus Gaertner (f), hetwelk tot dusverre alleen door de vrucht bekend is en waarschijnlijk nabij

of tot Hopea of Vatica behoort ($).

I. DIPTEROCARPÜS BAUDII. Khs.

D. foliis obovatis acuminatis basi subcordatis supra in nervo mediano subtus in nervis stellatim pilosis, gemmis lineari-

oblongis obtusis compressis pilosis, calycis fructiferi partibus majoribus oblongo-linearibus obtusis sparsim pilosis.

Arbor excelsa, saepe alta 36 metrarumj truwcus rectus, fere cylindricus, cortice albescente, laevi

raro rimoso, ligno flavescente demum fusco, valde resinosoj corona hemisphaerica, basi truncataj rami

patentes, teretes, glabriusculi
, fusci, saepe furcati^ ramuli subteretes, annulati, fusci, flavo-hirsuti,

setis fasciculatis; ramuli novelli compressi, densissime flavescente-hirsuti. Folia obovalia, obovata,

vel ovalia, breviter acuminata, basi obtusa vel subcordata, undulataj juniora supra in nervo mediano

dense et in superficie sparsim pilis longis, simplicibus tecta, subtus in nervis mediano et primariis dense

pilosa, et in nervis secundariis pilis stellatis tecta
j adultiora supra in nervo mediano dense pilosa, subtus

in nervo mediano et in nervis primariis fasciculatim-pilosa, et in nervis secundariis et venis stellatim-

(^) Natural System, 2 ed. p. 98.

(-f) Gaertner, de fructibus et seminibus plantarum, p. 215, tab. 45.

(§) fa de dertiende aflevering der Genera van den Heer Endlicher, welke ik bij het ter perse leggen van dit blad
ontving, heeft deze Schrijver, op bl. 1014, de Lophira onderden naam Lophhaceae, aan het einde van de familie der
Dipterocarpeae geplaatst.
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pilosaj coriacea, 21 longa et 12' lata, nervis mediano et primariis prominentibus, posteris eum primo

saepe in angulo 45° ad 55°, paulo a margine incurvis, nervis seeundaris subparallelis approximatis, venis

retieulatisj petioli semi-teretes, supra plani, dense pilosi 3 longi. Gemmae lineari-oblongae, obtusae,

subeompressae, pilis long'is faseieulatis, et granulis munitae, intus glabrae: gemmae florum subteretes,

aeutiuseulae. Iwflorescentia axillaris, eentri-petaj peduwculus communis 5 ad 8 florus, flexuosus, basi

subteres, pilis flavis longis faseieulatis, parte florifer^ eompressus, pilis canis brevioribus adpressisj

PEDUNcuLi subdistiehi, breves, pilosi; caltx tubo eampanulato, intus infra faueem glabro, extus dense

pilis stellatis teeto; limbo dense piloso, inaequale quinque-partito, partibus tribus minoribus obtusis,

et duabus majoribus linearibus, obtusis vel aeutiuseulis, saepe in medio subearinatis
, aestivatione

plicato-valvata. Corolla pentapetala, aestivatione eonvoluta; petala basi in tubum convoluta, apiee

rotatim patentia, oblonga, obtusa, basi angustata; intus glabra, extus pilis stellatis, earnosa, rosea.

Stamina indefinita saepe 30, biserialia, basi eoalita, ante anthesin versus apiees eontorta; filamenta

linearia, earinata, glabra; antherae lineares, loeellis subaequalibus, ab apiee ad basin dehiseentibus,

eonnexivo apiee in subulam sat longam, et basi in appendieem linearem bi-auriculatum produeto, in

filamento artieulato. Ovarium hemisphaerieum, versus apieem attenuatum, dense pilosum, triloeulare;

ovuLA geminata, subeollateralia, descendentia, paulum infra verticem affixa, oblonga, dorso rotundata,

lateribus planiuseula, ventre earinata, basi rotundata; sttlus subteres, pilosus; stigma simplex. Fructus

induviatus ealyee eum tubo subgloboso, basi rotundato, piloso et eum limbo inaequaliter partito, partibus

tribus minoribus subrotundis, obtusissimis, duabus majoribus oblongo-linearibus, obtusis, asperis, sparsim

pilosis, eoriaeeis, saepe 20" longis, 2,5" latis, trinerviis et retieulato-venosis; ovoïdeus, versus apieem

attenuatus, basi subrotundus, parte inferiore pilis longis et supèriore pilis brevioribus munitus; epicarpio

eoriaeeo, sareoearpio fibroso, endoearpio subeartilagineo, fragili; abortu uniloeularis; pars placentaris

vel pars remanens axis ovarii pariete fruetus arete adpressa linearis. Semen eavitatem fruetus eomplens,

fere ovoïdeum, inversum, glabrum; testa subeoriacea, fusca; mesospermium tenue eum quibusdam vasis

resina impletis; tegmen membranaeeum
;
hilum mieropylae approximatum, ehalazae fere oppositum;

RAPHÉ in uno latere seminis partita et anastomosata. Albumen nullum. Embryo ereetus; radicula

subteres, partim inter eotyledones recondita; cottledones implieato-eonvoluti, arete eohaerentes.

Crescit in sylvis Melintang: Sumatra.

Tab. 5. 1. Gemma floris. 2. Flos ante anthesin calyce ablato. 3. Petalum. 4. Stamina calyce et corolla ablatis. 5. Tria

stamina introrsum visa, medium ad seriem interiorem pertinet. 6. Sectio transversalis antherae. 7. Pars endothecii

valde aucta. 8. Ovarium. 9. Sectio longitndinalis ovai’ii. 10. Sectio transversalis ejusdem. 11. Ovulum ver-

ticaliter sectum. 12. Ovulum adultius A^erticaliter sectum cum Embryone juvenili. 13. Fructus cum calyce excreto.

14. Fructus, partim denudatus. 15. Semen fi’uctus parte cinctum. 16. Sectio longitndinalis seminis. 17. Fas-

ciculus pilorum. 18. Pars folii aucta. 19. Pars petali aucta.

Onder de talrijke door ons, op de westelijke helling van het beoosten Padang gelegen gebergte, verza-

melde gewassen, is de hierboven besehreven boom een der sehoonste en aanzienlijkste. Hij bezit niet

zelden stammen van dertig ellen, bereikt met zijne groote, uitgebreide kroonen zes-en-dertig ellen hoogte,

en is door de groote, glanzige bladen en lelievormige bloemen van de hem omringende eiken onderseheiden.
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Met dezen maakte hij, op enkele minder hellende plaatsen, den hoofdboom van het bosch uit, of groeide

in gezelschap langs de kleine bergbeken, tot op eene hoogte van ongeveer 800 ellen.

Daar hij tot dusverre in het wetenschappelijk stelsel onbekend was, heb ik, bij zijne benoeming,

de gewenschte gelegenheid te baat genomen om eenen naam te huldigen, die ieder, wien de bevordering

en uitbreiding der kennis van de gesteldheid en voortbrengselen der Nederlandseh-Indisehe gewesten

ter harte gaan, belangstelling inboezemt, en om tevens opentlijk eenen versehuldigden dank te bren-

gen aan Zijne Excellentie, den Heer J, C. Baud, thans Minister van Marine en Koloniën, vroeger

Gouverneur-Generaal der Nederlandsche Oost-Indisehe bezittingen, als goedgunstig beschermer van de

natuurkundige Commissie in die gewesten.

n. DIPTEROCARPUS TRINERVIS. Bt.

D. foliis ovalibus acutiusculis basi subrotundatis gemmisque linearibus attenuatis glabris, calycis fi'uctifeii laciniis

majoribus oblongo-lanceolatis obtusis, minoribus ovatis obtusis.

Blume, Catalogus Horti Bogoriensis, p. 78; Verhandelingen van het Bat. Genootschap, IX. p. 178;

Bijdr. tot de Flora van Neêrlandsch-Indië, p. 223; Flora Javae, fase. Vil.

I

Crescit in silvis montanis: Java.

Deze soort, welke in de Flora Javae afgebeeld en besehreven is, werd tot heden alleen op Java

gevonden, en groeit daar, met de aan haar verwante Dipterocarpus retusus, BI., in de bossehen van

den Salak, Probakti, Gédé enzv., tusschen eene hoogte van 600 en 1200 ellen. In deze groeiplaatsen

bereikt zij, even als de verwante soort, niet zelden bij eenen omvang van vijf tot zes, eene hoogte

van 40 Nederlandsche ellen, en verbergt zij hierdoor hare wijd uitgespreide, naar den omtrek digt met

bladeren voorziene kroonen, boven en tusschen het loof van de andere boomen.

Al de soorten van Dipterocarpus zijn bij de Sundanezen onder den naam Palaglar bekend {*). Behalve

dezen geslachtsnaam heeft iedere soort, voor zoo ver zij dezelve onderscheiden, nog eenen tweeden naam.

De D. trinervis wordt door hen Palaglar Mienjak genoemd — Mienjak beteekent olie of vet —
wegens de aanzienlijke hoeveelheid balsem, die bij eene inkapping uit het hout vloeit. Deze vloeistof

Het woord Palaglaj' kan met Yleugelwucht vertaald worden. Het bestaat uit de woorden Pala en Glai': het

eerste is mij als Sanskrit bekend, en beteekent vrucht; het andere, vermoedelijk uit dezelfde taal afkomstig, vertaal

ik door vliegen: om de daarin voorkomende bewegende, verwijderende gy de zwevende /, en de eindsyllabe ar

y

welke,

volgens Hamaker, uit rHy bewegen, ontstaan is. Voor de beteekenis van het tweede woord, zoude ik nog het latijnsche

volare
y
dat zeker met glar verwant is — de g gaat toch dikwerf in v over; men denke aan het hollandsche ga en het

fransche va — knnnen bijbrengen. — Wat het woord Pala betreft, dit is bij de Maleijers, voor vrucht minder in

gebrnik. Zij zeggen hiervoor meestal Boeay hetwelk van het Sanskrit BoOy zijn of worden, afkomstig is. Aan het-

zelve is Pala, naar den dichterlijken geest der Oostersche talen, verwant. Dit toch bestaat nit de woorden; Pa,
hetwelk door verkorting uit Boea ontstaan is

,
en nit de zwevende /, en kan dus beschouwd worden

,
als een zwevend

zijn of ivorden te kennen gevende. Kan men de vrucht, welke de kiem insluit, dichter] ijkei' aanduiden?

Botanica, Jg
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verhardt door de aanraking met de lucht tot eene licht gele, bij eene geringe warmte week wordende

hars. Als zoodanig wordt deze zelfstandigheid door de inlanders verzameld en tusschen palmbladen

gewikkeld, om als flambouwen te kunnen dienen. Deze flambouwen geven bij het branden eenen

aangenamen geur, en worden, volgens het zeggen der inlanders, om die reden met voorkeur gebezigd,

bij het wegnemen van de eetbare nesten der zwaluwen uit de holen van het kalkgebergte.

Behalve in de bosschen, heb ik deze soort ook in den tuin van Buitenzorg, waar zij in 1823 door den

Hoogleeraar Blume was overgebragt, waargenomen. Zij groeide hier zeer welig en had, in 1836,

eene hoogte van twaalf ellen. Omstreeks junij van dat jaar vielen hare bladen, meer dan in vroegere

maanden af en ontwikkelden zich de eerste bloemen. Zij waren niet zeer talrijk. Haar licht rozenroode

tint en tamelijk groote lelieachtige vorm behaagden niet minder aan het gezigt, dan de heerlijke vanielje-

geur, welken zij des avonds en des morgens uitwasemden, aan den reuk. Zeer kortstondig verschaften

zij dit genot: want twee of hoogstens vier dagen na de opening, vielen de meeste bloemen geheel en

van enkelen alleen de bloemkroonen af. Hierdoor bleven er aan lederen tros een of twee vruchtbeginsels

ter rijping over.

III. DIPTEROCARPUS LITTORALIS. Bl.

D. foliis ovalibus acutis basi subcordatis ad costam utraque pubescentibus
,
gemmis elongato-conicis sericeo-villosis,

calycis fructiferi laciniis majoribus elongato-Ianceolatis obtusis vel acutis. (Ramuli glabri).

Blume, Bijdr. p. 224. Flor. Javae 1. c. p. 17. Tab. IV.

Crescit ad Jiumen Tjiboehaloekan: Java.

Door den Heer Blume, en ook later door mij, werd deze soort aan het zuiderstrand van Java, in eene

standplaats gevonden, die zeker hare oorspronkelijke niet is. Zij behoort veeleer aan de zuidelijke

afhellingen van den 2300 ellen hoogen Papandayang of aan den 3000 ellen hoogen Tjikoerai, waar

het stroomgebied van den Tjiboehaloekan, of wel aan den zuidelijk afdalenden voet van den Tjerimai,

waar de Tjitandui als bergstroom zijnen oorsprong heeft, en is vermoedelijk alleen aan de monden dezer

rivieren, door de naar dezelve afgespoelde vruchten, voortgekomen.

IV. DIPTEROCARPUS ELONGATUS. Khs.

D. foliis ovalibus acutis basi obtusis, geminis lineari-oblougis hirsutis vel pilosis. (Ramuli dense hirsuti.)

Arbor adulta speciosa, coron4 expansa, junior corona oblonga. Rami arboris junioris teretes, glabri,

fusci; RAMULI novelli dense fusco-pilosi
;

adultiores fasciculatim pilosi. Folia arboris junioris ovalia,

vel ovali-oblonga, breviter acuminata, basi rotundata vel subcordata, undulata, supra glabra, subtus

praesertim in nervo mediano et primariis prominentibus dense pilosa, pilis adpressis, coriacea, 60" longa,

18"" lata; petioli semi-teretes, supra plani, dense pilosi, 2"
ad 6" longi: folia arboris adultioris latiora,
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siusculae, intus glabrae, saepe 30" loDgae, admodum deciduae.

Crescit adJiumen Baritto, et in monte Sakoemhang

:

Borneo.

Deze soort, welke zeer na aan D. littoralis, BI. verwant is, kan van dezen, door de digte beharing

der jonge takken en door de meer uitstekende nerven der bladen, gemakkelijk worden onderseheiden.

De door ons gevondene planten waren aan de Poenin-rivier, een’ zijtak van de Baritto, vermoedelijk uit

afgespoelde zaden opgekomen, en bevonden zieh aan den bergSakoembang in hare natuurlijke standplaats.

V. DIPTEROCARPUS TAMPüRAU. Khs.

D. foliis oblongo-ovalibus breviter acuminatis subcordatis supra subtusque praesertim margine pilosis, gemmis dense

pilosis
,

laciniis majoribus calycis fructiferi oblongo-linearibus et minoribus subrotundis obtusis.

Arbor exeelsa, saepe 30 ad 35 metrarum alta; truncus reetus, cylindrieus; cortiee sat crasso, fusco-

griseo, laevi, raro rimato teetusj corona ampla, hernisphaeriea, basi truncata; rami patentes. Folia

oblonga vel oblongo-ovalia, breve aeuminata, basi obtusa vel subeordata, margine integerrima vel sub-

erenulata, supra nitida, sparsim pilosa, in nervo mediano et subtus in eodem et in nervis primariis

stellatim pilosa, 20" longa, 9" lata, eoriaeea; nervis primariis in angulo 70’ ad 80’, seeundariis sub-

parallelis. Stipulae oblongo-lineares, obtusiusculae, intus glabrae, extus dense fuseo-pilosae, subcoria-

eeae, 11" longae, 1,5" latae, 8 ad 10 nerviae. Calyx excretus, tubo fruetum eireumdante subgloboso,

basi rotundato, vel depresso, glabro; limbo inaequaliter quinquepartito, partibus duabus majoribus

oblongo-linearibus, obtusis vel retusis, glabris, coriaceis, trinerviis, 13" longis, 3" latis; partibus tribus

minoribus subrotundis, obtusissimis, glabris, coriaeeis, 2" longis, 1,5" latis. Fructus ovoïdeus basi

rotundatus, in vertieem attenuatus, parte inferiore glaber, parte superiore dense adpresse-pilosus, abortu

monospermus, eaetera et seminis forma et struetura baud a Dipterocarpo Baurii diversae sunt.

Crescit ad Jlivmen Baritto: Borneo.

De boven beschrevene soort verschilt van D. trinervis door de behaarde knoppen; van D. Baudii door

de meer verlengde gedaante der bladen en het stomper einde der groote kelk-slippen, en van D. retusus

door de spitser toeloopende noot.

Zij is, bij de bevolking van Banjermassing en van de binnenlanden, onder den naam Tampoerau
bekend. Het is mij echter gebleken, dat deze naam wel in het bijzonder, maar niet uitsluitend op haar

wordt toegepast, dewijl ook andere boomen met sterk geribde bladen, Dilleniaceae, mij onder de bena-

ming Tampoerau zijn aangeduid. D. Tampurau groeit vermoedelijk in het gebergte, dat het groote

stroomgebied van de Baritto begrenst, en is, even als D. elongatus en D. littoralis, alleen uit afge-

spoelde zaden langs den Baritto-stroom opgekomen. Hij is hier niet zeer menigvuldig, en werd door

ons voornamelijk in de nabijheid van den mond der, uit het oosten komende en in de Baritto vallende

Karrau-rivier waargenomen. Op deze groeiplaats stond hij in gezelschap van Myrtaceae, Anonaceae enzv.
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Door eene aanzienlijke hoogte, soms van 30 en meerdere JX. ellen, verhief hij zieh boven deze hem

omringende gewassen, en reeds in de verte waren zijne regtstandige stammen en de, bij onzen riviertogt

in september, bijna bladerlooze kroonen duidelijk te onderscheiden.

Door dit gemis van bladeren werden wij te spoediger op de oorzaak der algemeene bekendheid

dezer boomen opmerkzaam. Hunne kroonen droegen eene menigte verspreide klompen, welke, volgens

de mededeeling der inboorlingen, door eene kleine soort van bijen vervaardigd worden. Het schijnt,

dat die diertjes bij voorkeur deze, doch bij gemis derzelve, ook andere hooge boomen, zoo als Parkia,

Elaeocarpus enzv., tot hunne verzamelplaats kiezen
j
misschien om hunne woning des te gemakkelijker

terug te kunnen vinden, of wel om zich tegen de roofzucht van hunnen vijand, den maleischen beer,

te beschermen. Aan de Karrau had iedere Tampoerau zijnen eigenaar, en werden deze boomen als

eene zeer voordeelige bezitting en aanzienlijke erfenis beschouwd. Ieder derzelve leverde jaarlijks,

volgens de opgave der inlanders, voor 5 tot 10 en soms meerdere gulden aan honig en was op. Ter

verkrijging van deze hoog geplaatste voordeelen, bedienden zich de eigenaars van ladders, die tot in de

kroonen reikten; eenige dezer ladders hadden sporten, van welke het eene einde in den boom geslagen

en het andere aan een’ uit de kroon nederhangenden rotting verbonden was; anderen waren alleen

van rotting vervaardigd en hingen geheel vrij uit de kroonen af. In weêrwil dezer hulpmiddelen ter

bestijging, kon ik geene takken verkrijgen, omdat aan den een’ mijner begeleiders de beklimming, als

eene schennis van het regt van eigendom, verboden, en aan den ander’ de verontrusting der bijen,

welke aan zekere personen gewend zijn, een te gevaarlijk en zeker niet ongewroken waagstuk toescheen.

Ten einde dus de denkbeelden der inlanders, wier goede gezindheid bij de voortzetting van onzen togt

zoo noodig was, niet te kwetsen, vergenoegde ik mij, met de onder de boomen gelegene vruchten en

bladen te verzamelen.

VI. DIPTEROCARPUS MARGINATUS. Khs.

D. toliis oblongo-ovalihus acuminatLs basi obtusiusculis margine pilosis
,
gemmis teretibus obtusis dense pilosis.

Arbor, Jide indigenarum, speciosa, ampla, trunco recto, griseo, corona expansa. — Arbuscula

10 pedalis; truncus rectus, cjlindricus, laete fuscus; corona semi-ovoïdea, dense foliata; rami teretes,

annulati, glabri, griseo-fusci
;
ramuli teretes, annulati, dense fusco-pilosi

,
pilis caducis, fasciculatis,

longis. Folia oblongo-ovalia, acuminata, basi obtusiuscula vel cordatim emarginata, coriacea, 30'Tonga,

8" lata, nervo mediano et nervis primariis prominentibus; juniora margine, supra in nervo mediano,

subtus praesertim in nervis dense pilosa; adultiora fere glabra; petioli subteretes, prope foliorum basim

incrassati et articulati, dense pilosi, 3" longi. Gemmae teretes, obtusae, fusco-pilosae. Stipulae lineares,

obtusiusculae, intus glabrae, extus pilis fasciculatis vestitae, 8" longae, 1"' latae, 3-4 nerves, deciduae.

Crescit in monticula Bahai: Horneo.

Alleen op den, uit eene jonge tertiaire formatie bestaanden heuvel Bahai, werd deze soort door mij als

kleine boompjes gezien. Zij is, volgens het zeggen der inlanders, zeer menigvuldig op de meer van de
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rivier verwijderd gelegene bergreeks, van welke de Bahai een voorgebergte vormt, en was op de Bahai

verdwenen, ten gevolge van het menigvuldig gebruik der houtskolen van deze boomen, voor de naby-

gelegene ijzersmelterijen. Yoor het branden van dezelve kiezen de inlanders bij voorkeur het hout dezer

boomen; waarom? dit durf ik niet beslissen
j

alleen is het mij niet onwaarsehijnlijk voorgekomen, dat

de eigensehap, welke dit hout bezit, van eenige dagen na de omkapping reeds tot kolen gebrand te

kunnen worden, tot deze voorkeur veel kan bijdragen.

VII. DIPTEROCARPUS HASSELTII. Bl.

D. foliis ovalibus ovatisve acutiusculis basi obtusis utrinque, gemmis cylindricis attenuatis glabris, calycis fructiferi

laciniis majoribus obloiigis obtusis, minoribus obtusis.

Bl. Flora Javae 1. c. p. 22. Tab. VI.

Caltx tubo eampanulato, basi quinque sulcato, intus et extus glabro; limbo dense pubescente inaequa-

liter quinque-, raro sexpartito, partibus minoribus tribus vel quatuor triangularibus, aeutiusculis; majo-

ribus lineari-oblongis, obtusis, dense pubeseentibus, excrescentibus. Corolla pentapetala, basi petalorum

approximatione tubulosa, limbo rotato, petalis obovale-oblongis, obtusis, saepe falcatis, intus glabris,

extus lepidotis, subeoriaceis, 4" longis, 1
'

latis, laete roseis. Stamina indefinita, bi- vel triserialia;

FiLAMEWTA linearia vel oblongo-linearia, glabraj antherae lanceolatae, locellis inaequalibus, interioribus

paulobrevioribusj connexivo apice in subulam pubescentem et basi in appendieem linearem, biaurieulatam

produeto. Pollex sphaerieum. Ovarium sessile, subtrigonum, attenuatum, pubeseens, triloculare, loeulis

biovulatisj ovula subcollateralia
j
stylus subteres, pubeseens

j
stigma truncatum. Caetera in Flora

Javae deseripta.

Crescit in provincia Bantam: Java, et ad montes Pamatton et Balaran: Borneo.

Deze soort is het eerst door van Hasselt, in de residentie Bantam op Java, gevonden en nu ook door

ons op Borneo, aan den berg Pamatton, op 50 ellen, en aan den berg Balaran, tussehen 100 en 600

ellen, aangetroffen. Het is tot dusverre de eenige soort van deze familie, welke op de beide eilanden

werd waargenomen.

ANISOPTERA. Khs.

Caltx semi-superus, quinque partitus; partes omnes admodum excreseentes, duae in alas foliaeeas

expansae. Corolla pentapetala, aestivatione convoluta. Stamixa 25, biserialiaj filamenta basi coalita;

AWTHERAE obloiigae, loeellis inaequalibus, exteriores longiores, eonnexivo in laminam aeuminatissimara

produeto. Ovarium ealyee eoalitum, triloeulare; ovula geminata, subcollateralia, descendentia
;
stylus

subteres, erassusj stigmata tria. Fructus calyee exereto cinetus, abortu unilocularis. Semex unieum

fructus eavitatem explens; testa subcoriacea; tegmew membranaceum. Embryo erectus, radicula terete,

cotyledonibus inaequalibus, involutis.

Botanica. J7



Arbores. Folia oblonga, coriacea, nervosa. Stipuiae liberae, minutae. Flores axillares, pani-

culati, albidi.

Het geslacht Anisoptera bevat drie zeer verwante soorten. Eene derzelve behoort tot de door Zippelius

op de zuid-westkust van Nieuw-Guinea verzamelde gewassen, en is door dien ijverigen Kruidkundige

als Dipterocarpus parviflorus beschreven (*). De beide anderen zijn door ons in de gebergten van het

zuid-oostelijk gedeelte van Borneo gevonden. Zij groeiden daar, van eene slechts weinig boven zee

verhevene hoogte, tot op ongeveer 300 ellen, en behoorden tot de in gezelschap wassende boomsoor-

ten. Door hare groeiwijze zijn zij aan Dipterocarpus en Dryobalanops verwant
j
door hare kenmerken

echter van deze beiden genoegzaam onderscheiden. Van de soorten des eerstgenoemden geslachts

verschillen die van Anisoptera door den vorm en de groeiwijze der nevenblaadjes, des kelks, der bloem-

kroon, der stuifdraden, en door de zaamgroeijing van een gedeelte der vrucht met den uitgegroeiden

kelk. Van Dryobalanops wijkt Anisoptera af door de vruchten, vooral door den vorm van den uitge-

groeiden kelk.

I. ANISOPTERA MARGINATA. Khs.

A. foliis oblongo-ovalibus acutiusculis basi obtusis glabris
,
nervis distantibus.

Arbor speciosa; rami teretes, fusci, glabri; ramuii compressiusculi, fusco-leprosi. Folia ovalia vel

oblongo-ovalia, acutiuscula, basi obtusa, truncata vel subcordata, utraque glabra — juniora subtus

pubescentia — coriacea, 4,5" lata, 8,5" longa, nervis primariis prominentibus, distantibus, nervis

secundariis reticulatis; petioli 1,5" longi, subtetragoni, glabriusculi. Gemuiae ovatae, acutae, pubes-

centes. Inflorescentia axillaris, paniculata; pedunculus coraurris compressus, fusco-pubescens; pedun-

cuLi PARTiALES ct PEDicELLi subdistichi, altcmi, obscure trigoni vel tetragoni, dense pilosi. Caltx pro-

funde quinque-partitus; partes triangulares, acutae, extus dense pilosae, intus glabrae, 3,5'" longae.

CoROLLA pentapetala, aestivatione convoluta; petala obovata, obtusiuscula, integerrima, intus glabra,

extus partim pubescentia, membranacea, nervis palmatis. Stamina 25, biserialia, saepe in serie exteriore lOj

in serie interiore 15j filamenta oblongo-linearia, basi coalita, glabra, brevia; awtherae oblongo-ovatae,

pubescentes, locellis inaequalibus, exterioribus longioribusj connexivo in lamine acuminatissimo, pro-

ductoj POLLEN sphaericum. Ovarium semi-inferum, hemisphaericum, quinque sulcatum, pubescens,

triloculare; ovula geminata, descendentia, subcollateralia, infra verticem afïixa. Stylus crassus, teres,

pubescens; stiomata tria, filiformia, patentia.

Crescit in montem Pamatton: Borneo.

Tab. 6. 1“. Gemmafloris. 2“. Flos apertus. 3®. Flos vi expansus. 4", Petalum. 5^. Flos, calyce et corolla ablatis. 6®. Stamen

poslice visum. 7“ et 8®. Stamina autice visa. 9“. Pollen. 10“
,
11“, 12“. Endothecium. 13“. Symetria floris.

De Hoogl. Blume heeft, gelijk ik in het Herbarium van Zippelius heb gezien, bij Dipterocarpus parviflorus Zipp.

de aanmerking gevoegd, dat dezelve een nieuw geslacht kon vormen.
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II. ANISOPTERA COSTATA. Khs.

A. foliis ovalibus breve acuminatis basi obtusis subtus pubescentibus
,
nervis approximatis.

Arbor speciosaj corona conica, aperta; truncus rectus, cylindricus, cortice griseo tectusj rami

patentes, subteretes, glabrij ramuli compressi, angulati, pubescentes. Folia ovalia, vel obovalia, bre-

viter acuminata, basi obtusa vel subcordata, supra nitida, subtus pubescentia, coriacea, 1" lata, 13" longa

nervis primariis patentibus, parallelis, prominentibusj petioli subteretes, pubescentes, 2,5 longi.

Inflorescentia axillaris, paniculataj pedunculus communis et pedunculi partiales compressi, dense

pilosij PEDiCELLi teretes, pilosi, breves. Caltx profunde quinque-partitus, partibus ovatis, acutiusculis,

extus dense pubescentibus, intus glabris. Corolla mihi deè’st. Stamina 25 j
biserialiaj filamenta

linearia, basi latiora, connata, glabra; antherae ovato-oblongae, pubescentes, locellis inaequalibus,

exterioribus longioribus, connexivo acuminatissimo. Ovarium ad dimidiam partem calyce concretum,

hemisphaericum, pubescens, trilocularej ovula geininata, subcollateralia, descendentia
j
stylus subteres,

glaberj stigmata tria, filiformia, patentia. Calycis excreti tubus hemisphaericus et limbus inaequaliter

partitusj partes duae majores lineari-oblongae, obtusae, et tres minores oblongae, acutiusculaej omnes

trinerves, pubescentes. Fructus calycis tubo concretus, stylo coronatus, hemisphaericus, pubescens,

abortu unilocularis, monospermus. Semen immaturum cavitatem fructus explens, subglobosumj testa

subcoriaceoj tegmen membranaceum. Embryo erectusj radicula teres, acuminataj cotyledones in-

aequales reniformes.

Crescit in montem Sakoembang: Borneo.

Tab. 6. Figura speciei. 1. Ovarium, integumentis floralibus ablatis. 2. Ovarium verticaliter scctum. 3. Ovulum.

4. Ovulumjuvenile cum raphelibera. 5. Ovarium adultius verticaliter sectum. 6 et 7. Fructus verticaliter sectus.

8. Semen. 9. Embryo.

DRYOBALANOPS. Gaertner, Colebrooke, W. Jack.

Calyx monophyllus, quinque-partitus, laciniis lineari-lanceolatis, patentibus. Corolla pentapetala,

petalis basi junctis, ovato-lanceolatis, calyce longioribus. Stamina hypogyna plurima, monadelpba,

longitudine fere calycis
j
filamenta in annulum brevem coalitaj antherae conniventes, supra tubum

filamentorum subsessiles, lineares, acutae, mucrone membranaceo, biloculares. Ovarium superum,

ovatum, in stylum attenuatum, triloculare
j
loculis biovulatis

j
stylus filiformis

j
stigma capitatum (W. Jack).

Calyx fructifer liber, tubo cupulari, limbo in alas quinque foliaceas, aequales, multinerves. Capsula

cupulae calycinae semi-immersa, unilocularis, trivalvis, monosperma. Semen inversum, fructum explens.

Embryo exalbuminosus, erectusj cotyledonibus inaequalibus, contortuplicatis, partem remanentem axis

fructus amplectentibus, subcarnosisj plumulè conica
j
radicula teretiusculê.

Arbores. Folia alterna vel opposita, coriacea. Stipulae caducae. Flores paniculati, terminales

vel axillares.
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Het geslacht Dryobalanops werd door Gaertner (de Fructibus III. pag. 49. T. 186. f. 2) gevormd

naar eenige vruchten, die in de verzameling van den Engelschen Maecenas der Kruidkunde, J. Banks,

voorhanden en als van Cejlon afkomstig opgegeven waren. Colebrooke nam hetzelve bij zijne be-

schrijving van den Kamferboom (Asiat. Research. XII. p. 536) aan. Door anderen, welke niets

meerder van de plant kenden, werd het niet aangenomen; door Roxburgh tot Shorea (Yatica L.), en

door Bindley tot Dipterocarpus gebragt. W. Jack, gelegenheid gehad hebbende om niet alleen de

vrucht, maar ook de bloemen te onderzoeken, vereenigde zich met het gevoelen van Gaertner, en

leverde eene beschrijving van de vroeger onbekende bloemdeelen, welke ik onder het bovenstaande ken-

merk heb medegedeeld (W. Jack in Hooker, Companion to the Botanical Magazine I. pag. 364).

Dat kenmerk toont aan, dat Dryobalanops genoegzaam van Dipterocarpus en ook van Anisoptera onder-

scheiden is en tot deze geslachten staat, als Vatica tot Hopea. In hetzelve heb ik, voor hetgeen Gaertner

Columna centralis, en de Heer Endlicher (Genera n. 5393) Raphe crassiuscula noemt, de uitdrukking

pars remanens axis fructus gebezigd; omdat deze den aard van dit deel, de onuitgegroeide middelzuil,

waaraan de wanden in het vruchtbeginsel verbonden zijn, en waardoor de voedingsvaten naar de eitjes

gaan, volkomen uitdrukt (*).

I. DRYOBALANOPS CAMPHORAE. Colebrooke.

D. foliis ovatis obtuse acuminatis basi obtusis subtus glabriusculis
,

stipulis ovatis acutis.

Crescit prope Ayer Bangis, etc.: Sumatra.

Deze plant is het eerst door H. N. Grimm, gedurende zijn verblijf ter westkust van Sumatra, uit een

wetenschappelijk oogpunt nagegaan, en in 1683 door eene beschrijving en ruwe, maar toch kenschet-

sende afbeelding, bekend gemaakt (Ephem. Acad. Natur. Curios. Dec. II. pag. 371). Yan dezelfde

streken werd zij door Macdonald als eene soort van Laurus beschreven (Asiat. Research. lY). Yer-

volgens maakte zij het onderwerp uit eener verhandeling van Colebrooke, waarbij eene beschrijving van

den boom en van de vrucht werd medegedeeld, en deze laatste, benevens een tak, vrij juist afgebeeld. —
De gedaante der nevenblaadjes, aldaar als lijnvormig toegespitst aangeduid, zijn op de door mij geziene

voorwerpen eivormig puntig. — Bij dat bekende, voegde W. Jack (Malayan Miscellanies, overge-

nomen in Hooker Comp. to the Botan. Magaz. I. p. 264 enzv.) de beschrijving van de nog onbekende

bloemdeelen, onder bijvoeging, dat deze plant in dezelfde familie met Dipterocarpus, Shorea, behoorde.

Yolgens de reeds bekende en de mij door den Heer OstholF medegedeelde berigten, groeit deze boom

benoorden Ayer Bangis, tegen den voet der bergketen, als gezellig gewas, hetwelk eene aanzienlijke

hoogte en eenen geëvenredigden omvang bereikt. Hij schijnt mij toe, naar de mededeelingen van

dezen Heer, met dezelfde soorten van gewassen vereenigd te zijn, als de Dipterocarpus Baudii, bij

Padang, en dus dezen in de noordelijker streken te vervangen.

Bij Anisoptera costata, PI. 6, fig'. 5, is deze kolom zeer duidelijk afgebeeld.
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De jongere boomen heb ik, door de goedheid van de Heeren Franeis en van der Linden, van Ayer

Dangis bekomen, en naar den tuin van Buitenzorg kunnen overbrengen. Zij groeiden daar zoo welige

dat zij in een jaar ruim anderhalve palm in lengte toenamen. Behalve dezen, zag ik in den tuin van den

Heer van der Linden, welke bij Padang, zeer weinig boven zee verheven is, ongeveer 7 ellen hooge

boompjes, met eene aanzienlijke groeikraeht. Deze boompjes hadden regt opgaande stammen, door

eene min of meer donker bruine sehors bedekt, piramidenvormige kroonen, met naar den top allengskens

korter wordende takken, en van onderen grijs-groen gekleurde, eivormige, toegespitste bladen.— Yolgens

de mij dienaangaande gegevene berigten, wordt de opsporing dezer boomen, ter verkrijging van den

kamfer, door gebeden en offeranden aan den grooten geest, voorafgegaan. Bij dezelve vervult de

Toengoe-nyr-kapoer

,

welke meestal ook de offeraar is, eene aanzienlijke rol. Deze wordt, volgens

het bijgeloof der Batta’s, door droomen ingelieht aangaande den gepasten tijd van het vertrek der

opspoorders, den door hen te nemen weg, en de kenmerken der gewensehte boomen. Zij verlaten

zieh geheel op de kunde van dezen leidsman, wiens verdiensten hoofdzakelijk bestaan in zijne dikwerf

herhaalde bosehwandelingen en in de meerdere of mindere gelukkige uitkomsten, die dezelve opleveren.

Die wandelingen stellen hem gewis in staat om zieh, door het kloppen der boomen, onder aanleuning

van het oor, omtrent hunnen inwendigen toestand eenige zekerheid te versehaflfen. Van dezen

Toengoe-nyr-kapoer vergezeld, begeeft zich een gezelschap boschwaarts. Ieder van hetzelve heeft een

gelijk belang bij het welgelukken van den togt, en allen zijn dus aandachtig met de opsporing van den

boom bezig. Heeft men nu zulk een’ boom gevonden, dan wordt hij door den gemelden Toengo onder-

zocht, en ontvangt hij van dezen de eerste inkapping, als bewijs zijner goedkeuring tot eene verdere

behandeling. Vervolgens wordt, op ongeveer twee vademen boven den grond, nog eene inkapping

gedaan, welke tot het hart van den boom doordringt. Alsdan hebben zij den zetel der gewensehte

kostbaarheden bereikt, van den kamfer namelijk en zijne olie. De olie wordt uit deze insnede door eene

bamboezen buis, als door een gootje naar buiten geleid, en aldaar in eenen bamboezen koker of andere

soort van vat opgevangen. Volgens de verzekering van sommige inlanders, zouden door de jonge boomen

alleen Mienjak kapoer (kamferolie) of Kapoer moeda (jonge kamferj aldus genaamd, omdat zij geloo-

ven, dat deze olie naderhand in kamfer verandert) worden geleverd, en in de oudere boomen olie en

kamfer aanwezig zijn. Zij besluiten uit eene aanzienlijke hoeveelheid der olie tot het aanwezen van den

kamfer. Vinden zij derhalve eenen boom, die hun eene aanzienlijke hoeveelheid olie oplevert, dan

maken zij de inkapping tot op het merg, waar gewoonlijk de kamfer ligt. Dusdoende schenden zij

talrijke, volgens sommigen dikwijls wel drie honderd boomen, eer zij er éénen vinden, die kamfer bevat.

Eens zulk eenen boom gevonden hebbende, wordt die, nadat de olie er uitgeloopen is, waartoe soms

wel drie dagen zouden vereischt worden, geveld. Vervolgens kappen zij den stam in blokken van

ongeveer eene halve of geheele el lengte. Deze blokken worden daarna in kleine stukken gespleten, ten

einde het opsporen en uitnemen van den kamfer gemakkelijker te maken. De groote stukken kamfer,

welke voor de beste gehouden worden en onder den naam van Tentorie bekend zijn, worden in het

midden van den stam, nabij het merg, in onregelmatige holen gevonden. Zij zijn zelden zwaarder,

dan 0,12 N. p., en gewoonlijk niet beneden het anderhalve lood. Kleine stukjes zijn tusschen het hout

verspreid en komen daar als korrels of schilfertjes voor. Deze worden niet zelden van het hout afge-

Botanica. -|q
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schraapt, zijn minder zuiver en, ten gevolge der wijze van verzamelen, met houtvezels vermengd. Van

deze beide soorten onderscheiden de inlanders, onder den naam Oegar, den kamfer uit hoornen gewon-

nen, die vroeger olie hebhen geleverd, en vervolgens gedurende eenige (6 a 8) jaren onaangeroerd zijn

gebleven. — De opgaven omtrent de gewonnen wordende hoeveelheid uit eenen boom, zijn zeer uit-

eenloopende: volgens dezelve zouden sommige boomen slechts één Nederlandsch pond, anderen wel

tienmaal zooveel opleveren. Macdonald zegt, uit één’ boom 1,5 Ned. pond kamfer en 10 Ned. ponden

olie gewonnen te hebben. De beste kamfer komt als eene half doorschijnende, korrelachtige, kristallijnen

stof voor, vervliegt bij eene warmte van 30 C. Gr. geheel of met aehterlating van eene geringe hoeveel-

heid witte, harsaehtige stof en is door een’ terpentijnachtigen bijreuk, nog doordringender van geur, dan

de Japansche kamfer. Bij dezen echten, voor den uitvoer bestemden kamfer, komt op Sumatra nog

eene andere soort, onder den naam Kapoer-mati (doode kamfer), voor. Deze seheidt zieh uit de olie

af, wanneer zij aan de lucht wordt blootgesteld, en is zeer weinig geaeht. Zij schijnt mij toe, een

mengsel van hars met eene geringe hoeveelheid kamfer te zijn. De kamferolie, zoo als zij uitgevoerd

wordt, is licht geel gekleurd, bezit eenen reuk, welke naar dien eener oplossing van kamfer in terpentijn

zweemt, en vervliegt met achterlating van eene harsachtige stof.

De naam Kapoer (*) doet mij vooronderstellen, dat dit artikel bij de Batta’s, eerst na hunne kennis-

making met de Hindoes, is bekend geworden. Of zij, dan wel Hindoesehe of Arabisehe kooplieden

hetzelve in den handel met de Chinezen bragten, durf ik niet bepalen. Alleen is het genoegzaam zeker.

Dit voortbrengsel, hetwelk de Chinezen vroeger alleen van Borneo schijnen verkregen te hebben, draagt bij hen

verscheidene namen. De een, Lung-naoït-hëang : Lung (draak), naou, (hersens), Kèang (welriekende stof), dus wel-

riekende stof uit de hersens van den draak
^
duidt de waarde van dit voortbrengsel aan: want het woord lung wordt

altijd gebezigd voor hetgeen den Keizer betreft
,
en hoe konden zij een uitmuntend geneesmiddel beter aanduiden

,
dan

door hetzelve als het uitvloeisel van het edelste gedeelte van hem, die volgens de denkbeelden der Chinezen, de verwe-

zenthjkte almagt is, te beschouwen? Een ander, Ping-p'éen: Ping (ijs) en peen (splinters), dus ijssplinters

^

toont

zeer juist het uitwendig aanzien der stof aan. En de derde, Polo-h'èang : Po-lo (Borneo) en (welriekende stof),

dus welriekende stof van Polo
,
de plaats

,
van welke hetzelve afkomstig is : want dat Polo hetzelfde is als Borneo

,

is eene aan zekerheid grenzende onderstelling
,
omdat de Chinezen voor de b altijd de p bezigen

,
en de r altijd door

de / uitspreken.

De Chinesche Kamfer daarentegen, is het voortbrengsel van eenen boom (Laurus Camphorae), die menigvuldig en

zeer welig in de nabijheid van Sin-kin
,
in het landschap Keang-se

,
groeit. De Chinezen noemen dezen boom Cham moe

Het woord moe is door hout of hoorn te vertalen
;

deszelfs voortbrengsel
,
den Kamfer

,
noemen zij Cham naou. Naou

beteekent hersens. — Uit de vergelijking dezer verschillende benamingen blijkt het reeds
,
welke hooge denkbeelden

zij van den uit Borneo ingevoerden Kamfer hadden
,
en waarom deze hooger in prijs was

,
dan hun Cham naou. De

kunst van raffineren was den Chinezen onbekend en verschafte langen tijd aan eenige Amsterdamsche fabrijken aan-

merkelijke voordeelen, die door de Chinezen voor het gezuiverd voortbrengsel werden betaald. Naar ik vermeen, wordt

de geraffineerde Kamfer bij de Chinezen Ping-pëen genoemd.

Den gegeven’ naam Cham vinden wij min of meer gewijzigd
,
in de namen

,
welke dit voortbrengsel in andere talen

draagt, terug. In het sanskrit heet het Kapura Kampura, en ons Kamfer.^ het fransche Camphre^ het engelsche

Camphire
,

zijn even als Camphora
,
aan dat woord verwant. Al deze woorden duiden dus op één hoofdwoord Kam

,

Kar of Ka
,
hetwelk in het sanskritsch ons denkbeeld van schudden

,
beven enzv. uitdrukt. De andere beide syllaben

,

welke in phora en fer het best bewaard zijn
,

wijzen ons op het grieksche (ptqa en fpoqtto en het latijnsche fero
,

ik draag. Het woord Kamfer zoude alzoo het denkbeeld uitdrukken van een dragen of voortbrengen van beving of

schudding

;

en heeft de Kamfer niet deze uitwerking op het ligchaamsgestel?
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dat het in lateren tijd, blijkens de opgaven van Marco Paolo, een belangrijk handelsartikel van Lambri

en Fanfar (*) was, dat van daar naar China werd overgevoerd. De kamfer was dus in dat tijdperk een

handelsartikel van de oostkust van Sumatra, werwaarts hij, staande de grootheid van het rijk der Batta’s,

misschien wei over land vervoerd werd. Tijdens de eerste bezoeken der Europeanen op Sumatra, bevond

zich de kamferhandel in handen der Atsjinezen, en de hoofdplaats voor den uitvoer was Baros
j
hiervan

de naam Kapoer-Baros. Naarmate de magt der Atsjinezen verminderde, geraakte hij allengskens onder

den invloed der Engelsche en Hollandsche kooplieden, en leverde hij hun aanzienlijke voordeelen op.

De hoofdplaatsen, van waar hij gedreven werd, waren, na de Europische vestiging. Sinkei, Baros,

Tapoes en Tapanoeli. Van deze plaatsen werd altijd een gedeelte naar Atsje en een ander gedeelte naar

Padang gebragt. Van Padang zijn, in de jaren 1750 tot 1758, ongeveer 5780 halve Ned. ponden, en

in latere tijden, na 1826, jaarlijks ongeveer 1250 halve Ned. ponden uitgevoerd. Indien de opgaven

niet vergroot zijn, hetgeen ik echter vooronderstel, dan zoude er jaarlijks meer dan twee- en een halfmaal

zooveel naar Atsje gevoerd worden. Van deze plaats wordt de kamfer naar Singapoera, en van Padang

voornamelijk naar Batavia gezonden
,
om daar een artikel van handel met China te worden. De prijs

van den kamfer bedroeg in 1750, te Padang, ruim 22 gulden per half Nederl. pond, en wisselde aldaar

in de laatste jaren tusschen 25 en 30 gulden. Beaulieu kocht hem op Sumatra’s westkust, in 1622,

voor 28 gulden. Blijkens de opgaven van Macculloch (Schmidt, Comptoir-Handbuch, S. 252) was

te Kanton, in 1836, de Baros-kamfer 57 gulden het halve Ned. pond, en ongeveer honderdmaal duurder

dan de gewone kamfer. — In hoeverre deze hoogere waarde alleen aan eene eigenzinnige voorkeur der

Chinezen, dan wel aan eene krachtiger werking als geneesmiddel zij toe te schrijven, is voor alsnog

onbekend. De beslissing dezer laatste vraag werd, blijkens eene mededeeling van W. Jack, aan den

Heer Hume voorgesteld. Is de uitslag van dat onderzoek ontkennend geweest, dan moeten wij den

buitengewonen prijs aan eene vooringenomenheid der Chinezen toeschrijven en wordt dit artikel, alsook

de vogelnestjes, door hen even duur aan ons betaald, als de thee aan hen door ons.

De kamferolie wordt bijna niet gebruikt. De Heer Macculloch stelt voor, om haar in plaats van

terpentijn te bezigen. Ik geloof echter, dat de prijsverhooging, die door de minste aanvraag zoude

veroorzaakt worden, dit gebruik zeer zoude in den wég staan.

Uit deze mededeeling blijkt het, dat de geheele behandeling enzv. van den kamfer, onder Indischen

invloed staat. In hoeverre het wenschelijk zoude zijn, het verzamelen door middel van het omkappen

der hoornen, onder zekere beperkingen te brengen, en door destillatie en andere kunstbewerkingen het

produkt te vermeerderen enzv., durf ik, wegens gebrek aan plaatselijke kennis, niet beslissen.

Lambri (Marco Paolo
,
Boek III, Hoofdst. 15) wordt door Marsden voorondersteld het tegenwoordige Jambi te zijn,

en Fanfar (Boek III, Hoofdst. 16) wordt door hem, vermoedelijk met regt, voor het nu als Kampar bekende gehouden.



n. DIIYOBALANOPS? SERICEA. Khs.

I). Miis ovatis obtu.se acuminatis basi obtusiusculis subtus in nervorum axillis pubescentibus.

Radii arbusculae teretes, pubescentes, fusci. Folia ovata, obtuse acuminata, basi cuneata vel

obtusiuscula, utraque glabra, subtus in nervorum axillis et in nervo mediano dense pubescentia, nervis

promincntibus, W longa, 4^5" lata; pexioli 10'" longi, teretes^ pubescentes. Gemmae oblongae, obtusae,

pubescentes, minutae.

Crescit ad montem Balaran: Borneo.

l)e groote overeenkomst van de beschrevene bladen met die van D. camphorae, heeft mij doen be-

sluiten om de weinige verzamelde takjes met den bovengenoemden soortnaam te bestempelen. Of zij

werkelijk van den boom zijn, welke den kamfer op Borneo levert, kan ik niet verzekeren (*). Het blijft

altijd nog eene vraag, of de vruchten, welke Gaertner en Houttuin hebben afgebeeld, tot dezelfde soort

behooren als de door Colebrooke in plaat voorgestelde. De door Houttuin afgebeelde vrucht, welke

met die van Gaertner groote overeenkomst bezit, schijnt van Borneo afkomstig te zijn en verschilt, door

den vorm van den uitgegroeiden kelk, met de soort van Sumatra. Deze twijfel, omtrent de gelijkheid

der soorten, heeft mij doen besluiten, om den naam van Colebrooke, bij de beschrijving der soort van

Sumatra, boven dien van Gaertner te verkiezen.

VATI CA. Linn., Wight en Arnott, Endlicher.

Shorea. Roxburgh, Gaertner.

Bij de door bovengenoemde schrijvers gegevene geslachtskenmerken behoef ik slechts te voegen, dat

de hokjes der helmknopjes ongelijk, de beide buitensten de langste zijn, en dat de helmknoop in een

verdeeld aanhangsel eindigt. Deze kenteekenen zijn belangrijk, omdat Hopea den helmknoop onverdeeld

en de hokjes der helmknopjes even groot bezit.

Dit geslacht bevat de Vatica (Shorea Wall.) robusta, V. (Shorea Wall.) obtusa, V. laccifera, Wight

en Arn. (V. Indica? Linn., Sh. Talura, Roxb.), V. (Shorea Roxb.) Tumbugaia, W. en A., en V. (Shorea

Roxb.) longisperma, V. lepidota en Y. ovalis. V. Tumbugaia (j-), aan welke een honderdtal stuifdraden

toegeschreven wordt, zal vermoedelijk bij een nader onderzoek blijken, een nieuw geslacht te kunnen

vormen, en kan dan gevoegelijk den naam Shorea in het wetenschappelijk stelsel bijbehouden.

Deze soorten bewonen het schiereiland Dekan tot op 31° N. Br., Poeloe-pinang, Sumatra en Borneo,

en leveren, behalve een deugdzaam timmerhout, eene aanzienlijke hoeveelheid dammar op. De beste

van dezen dammar wordt, in plaats van wierook of benzoë, in de Hindoesche tempels gebezigd.

Over den kamferboom en den kamfer van Borneo geeft Boerhaave (Historie Plantarum, quae in Hortu

Acad. Lugd. Bat. crescunt, pag. 456), uit welke bronnen is mij onbekend, eenige inlichtingen.

(j-) Colebrooke bedoelt vermoedelijk deze soort met zijne Shorea Zambuga (Asiat. Researches, XII. p. 540).
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I. VATICA LEPIDOTA. Kus.

V. foliis ovatis acutis leprosis, stipulis falcato-ovatis
,

floribus paniculatis, calycibus sublomentosis.

Arbor excelsa, trunco recto, cortice fusco vel nigrescente, corona late expansa, basi truncata;

RAMi patentes, teretes, nigrescentes
;
ramüli coropressi, fusci, dense leprosi. Folia alterna, ovata, acuta,

basi obtusa vel subtruncata, supra glabra, subtus leprosa, coriacea, 5,5" lata, 10" longa, nervis pri-

mariis prominentibus, nervis secundariis parallelis, approximatis • petioli 2" longi, subteretes, supra

planiusculi, leprosi. Gemmae compressae, falcato-ovatae. Stipueae falcato-ovatae, acutiusculae, extus

leprosae, intus glabriusculae, subcoriaceae, 5 ad 7 nerves, admodum deciduae. Inflorescentia axil-

laris, paniculata, leprosa; pedunculus communis et pedunculi partiales compressi. Bracteae minutae,

subrotundae, obtusae, membranaceae. Flores subsessiles. Calyx pentasepalus, aestivatione imbri-

cata; sepala ovata, acutiuscula, extus tomentosa, intus pubescentia, inaequalia, in alas excrescentia.

Ovarium hemisphaericum, pubescens, triloculare; loculis bi-ovulatis (vel 4-ovulatis). Ovula collateralia

(dum 4, per paria superposita)
,

apici loculi affixa; stylus brevissimus, subteres; stigma tridentatum,

dentibus obtusis.

Crescit in sylvis Blelintang: Sumatra.

Deze soort behoort tot de fraaiste boomen, welke wij op de groote bergketen vonden, en is groeps-

gewijze langs de westelijke helling verspreid. Volgens de getuigenis der inlanders wordt zij aan de

oostelijke of binnenzijde zeldzamer gevonden. Zij bezit een licht bruin, naar het roode hellend hout,

hetwelk zich, volgens de inlanders, door buitengewone duurzaamheid aanbeveelt en, volgens onze

ondervinding, ligte en zeer brandbare houtskolen oplevert.

II. VATICA OVALIS. Khs.

V. foliis ovalibtis acuminatis in nexvis pilosis
,

stipulis ovatis obtusis.

Folia oblongo-ovalia vel ovalia, acuminata, basi obtusa, emarginata vel cuneata, obtusiuscula,

glabra, supra subtusque in nervis pilosa, nervis primariis et secundariis prominentibus, subparallelis

,

31" longa, 12" lata; petioli 2" longi, subteretes, sulcati, superne incrassati, dense fasciculato-pilosi.

Gemmae compressae, ovatae, obtusae. Stipülae ovatae, obtusae, basi truncatae, extus fasciculato-

pilosae, intus glabrae, 7 nerves, 10" latae, 15 ad 20" longae.

Crescit in monte Prarawin: Borneo,

Boï'a«jca, W
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H O P E A. Roxburgh, Wight en Arnott, enzv.

De kenmerken door deze Sehrijvers en den Heer Endlieher opgegeven, behoeven sleehts de bijvoeging

van eene besehrijving der kiem, om voor volledig gehouden te kunnen worden. Bij de Hopea odorata

heb ik de kiem kunnen onderzoeken. Zij vult het geheele zaad. Haar wortel is in eene groeve van de

kleinste zaadlob gelegerd, bijna rolrond en aan het einde eenigzins puntig. Hare zaadlobben zijn

omgebogen, vleezig, ongelijk van grootte, de binnenste de kleinste. De beschrevene en de alleen

met naam vermelde soorten bewonen het vaste land van Indië, vooral het lager gedeelte des stroom-

gebieds van den Ganges, het schiereiland Dekan, de eilanden langs de kust van Malakka, of het

stroomgebied van de Baritto op Borneo.

I. HOPEA BALANGERAN. Khs.

H. foliis ovato-oblongis breviter acuminatis subtus dease pubescentibus in axillis nervorum glandulosis, ftoribus

paniculatis.

Arbor excelsa; truncus rectus, teresj cortex rimosus, griseus vel griseo-fuscusj ramt patentes,

teretes, glabriusculi; ramuli teretes, griseo-fusci, pubescentesj novelli compressiusculi, saepe sulcati,

pubescentes. Folia alterna, ovato-oblonga, breviter obtuse acuminata, basi obtusa, supra nitida,

subtus laete viridia, dense pubescentia, coriacea, 7" lata, 16" longa, nervis primariis prominentibus,

in axillis glandulosis, nervis secundariis parallelis, approximatis
;

petioli subteretes, pubescentes, supra

subsulcati, 2,5" longi. Stipulae oblongae, acutiusculae , intus glabrae, extus dense pubescentes.

Gemmae compressae, ovatae, acutiusculae, dense pubescentes. Inflorescentia axillaris, paniculata,

pilosa; PEDUNcuLüs communis et pedunculi partiales compressiusculi. Bracteae subrotundae, acutae,

intus glabrae, extus pubescentes, membranaceae, flavescentes, 4"" longae, latae, admodum deciduae.

Flores subsecundi, sessiles vel brevissime pedicellati. Caltx pentasepalus
;
sepala inaequalia, biserialia—

•

tria exteriora majora, dua interiora minora — ovata, acuta, extus dense tomentosa, intus glabra, coriacea

longa, 1,5''' lata, excrescentia, aestivatione imbricata. Corolla bypogyna, pentapetala, aestivatione

convoluta; petala basi cum annulo filamentorum in tubo urceolato coalita, oblonga, subfalcata, acutius-

cula, intus glabra, extus pubescentia, membranacea, alba, 8" longa, 2" lata. Stamina 15, biserialia;

series interior cum 10, minora petalis opposita; series exterior cum 5, majoribus seriei interioris opposita

et adnata; filamenta basi dilatata, apici attenuata, connata; antherae ovatae, sessiles, connectivo in

subula setacea producto, loculis rimis dehiscentibus, locellis aequalibus. Pollen subglobosum. Ovarium

hemisphaei’icum , attenuatum, pubescens, triloculare, loculis bi-ovulatis. Ovula oblongo-ovoïdea

,

vertici angustiora, collateralia, paululum infra apicem loculi in angulo interno affixa. Stylus subteres,

glaber; stigma truncatum, denticulatum.

Crescit ad ripasJluminis Pattai etc.: Borneo.
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Tab. 7. Figura Hopeae Balangeran. 1. Gemma floris. 2. Flos apertus. 3. Flos calyce ablato. 4. Pars corollae expansae

intus visa. 5. Stamina in dorso visa. 6. Stamina in facie visa. 7. Ovarium partibus floris pro parte ablatis.

8. Ovarium verticaliter sectum. 9. Ovarium hórizontaliter sectum. 10. Ovulum verticaliter sectum. 11. Symmetria

floris. 12 et 13. Bracteae. 14. Pars aucta folii. — Hopea odorata. 15 et 16. Fructus, calyce excreto cinctus.

17. Fructus nudus. 18 et 19. Fructus cum semine verticaliter sectus. 20 et 21. Embryones.

Hopea Balangeran is in gezelligheid groeijende, door ons, langs de Pattai, een’ der zijtakken van de

Baritto, in gezelschap van soorten van Myrtus, van Garcinia, Carallia, Roxb. (Symmetria, BI.) enzv.

waargenomen. Zij vertoonde zich daar, als een aanzienlijk groote boom, met bijna loodregten stam, uitge-

breide kroon, openstaande takken, nederhangende jonge takken, een helder groen, van boven blinkend

loof en veelbloemige bloempluimen. Deze laatsten bezaten in september eene talrijke menigte, zacht

rozen-roode bloempjes, die eenen aangenamen vanieljegeur verspreidden. Het hout dezer hoornen, in de

binnenlanden en te Banjermassing, onder den naam Kajoe- (hout) Balangc7'an bekend, is naast het

zoogenoemde Kajoe-hessi (ijzerhout), het beste timmerhout dezer oorden. Het heeft eene rood-bruine

kleur, een’ fijnen draad en niet zeer hard weefsel. De laatste hoedanigheden maken de bewerking van

hetzelve gemakkelijk, en eene geringe hoeveelheid hars geeft het eene meerdere duurzaamheid, door

den wederstand, welken het alsdan tegen den invloed van lucht en vocht bieden kan, terwijl tevens

alle schadelijke insekten daardoor van hetzelve worden afgeweerd.

Van deze boomen wordt de bruine hars, Njaiing-Mahamhong

,

verzameld.

II. HOPEA SANGAL. Khs.

H. foliis oblougo-ovatis obluse acuuiiuatis iuaequilateralibus glabris, iu uervorum axillis glaudulosis, stipulis ovatis.

Arbor speciosa, trunco erecto, cortice laete fusco, rimoso, corona patente subconica; rami patentesj

RAMULi subteretes, glabri, fusci, novelli compressiusculi vel subtrigoni. Folia alterna, oblongo-ovata,

inaequilateralia, obtuse acuminata, basi latere unico rotundata, altero angustata, utraque glabriuscula

vel subtus subpubescentia, 5' lata, IF' longa, nervo medio et nervis lateralibus prominentibus, in

angulo 45°, in axillis inferioribus glandulosis; petioli subteretes, glabri, 15' longi. Stipulae minutae,

ovatae, admodum caducae.

Crescit prope laco Kambat etc. ad ripas Baritto: Borneo.

In de lagere streken van de Baritto-rivier, gewoonlijk door de inlanders de Koempai en Doesson

genoemd, wordt deze soort, hier en daar groepsgewijze vereenigd, aangetroffen, en behoort zij, door

hare grootte en door haar helder groen loof, tot de schoonste boomen dezer moerassige oorden. Zij is
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bij de Biadjoe (*} onder den naam Sangal bekend, en levert eene zeer schoone witte hars, welke

Njatmg mata-poesa of Njating pleppek genoemd wordt. Beiden vloeijen uit de spleten der schors

en hebben, versch zijnde, een bijna wit, halfdoorschijnend en op de breuk glasachtig aanzien.

De Njating pleppek, welke het voortbrengsel van jonge boomen schijnt te zijn, is losser en ligter,

dan de Njating mata-poesa, die in grootere, zwaardere, digtere brokken voorkomt. De eerste soort

heeft bij de inboorlingen minder waarde, omdat zij moeijelijk brandt en bij het branden knapt, het-

geen aan het, in dezelve voorhanden zijnde vocht en aan de luchtblaasjes kan toegeschreven worden.

Hopea Sangal verschilt van H. speciosa en H. gratissima door hare scheeve ongelijkzijdige bladen;

van de H. odorata door meerdere grootte, door de langere punt harer bladen, en door de klieren, welke

bij haar in de oksels der nerven aanwezig zijn.

(^) De bewoners der binnenlanden noemen zich gewoonlijk Orang-kahajan
,
Orang-doesson enzv.

,
dus menschen met

den naam van de rivier, die zij bewonen. Anderen, welke zich reeds jaren op Banjermassing bevonden of daar dikwerf

kwamen, zeiden, dat zij Biadjoe-kahaijan enzv. genoemd werden, en beschouwden den naam Dajak, als eenen scheld-

naam, die hun door de, in latere tijden aangekomene, thans het strand bewonende vreemdelingen, word toegevoegd.

Het eerste woord Biadjoe staat, volgens de opmerking van den Heer van den Bosch (Neclerl. Bezittingen, II. bl. 162)

en anderen, in verband met de sanskritsche woorden Biodjoe en Viadja, welke met het woord Wilden zijn vertolkt.

Het wijst, even als andere nog gebruikelijke woorden, op eene vroegere gemeenschap met de Hindoes. Nader onder-

zocht, toont het woord Biadjoe, hoe juist dit volk in het toepassen zijner namen was, daar deze het denkbeeld

uitdrukt van een, alléén door kracht, niet door het denkvermogen beteugeld handelen. De mensch in zijnen natuur-

staat kon zeker niet geschikter geschilderd worden
,
door een reeds beschaafd volk

,
dat den invloed van den geest kende.

Met de sanskritsche w'oorden zal ik mij hier niet bezig houden, doch alleen tot de grieksche ftLa en dia en 8vco,

welke vrij juist met dezelve overeenstemmen en gemakkelijker kunnen worden nagegaan, verwijzen, en aan het

latijnsche vis en indiio, enzv. herirmcren. Het woord Dajak is zoo zeer verwant aan het maleische Daja, list, slimheid:

eigenschappen, die de bewoners der binnenlanden in eene hooge mate bezitten, dat het mij waarschijnlijk voorkomt,

dat de Maleijers, bij himne vestiging of, vroeger reeds, bij hun handelsverkeer met de inboorlingen, aan dezen,

als een gevolg van derzelver kimstgi’ejien en lagen
,
den scheldnaam van Orang-daja of Dajak

,
sluipers

,

gegeven hebben.



OVER EENIGE SOORTEN VAN HET GESLACHT

B A V H I N I A,

DOOR

P. W. KORTHALS.

JJe soorten van het geslacht Bauhinia zijn bijna allen tusschen de keerkringen gevonden en aldaar

zeer ongelijk verdeeld. Afrika bezit slechts de Bauhinia Senegalensis op de westkust, de Bauhinia farek

op de oostkust, en de B. Madagascariensis op het eiland Madagaskar. Amerika, vanwaar de eerste

soort, onder den naam van Bauhinia, door Plumier werd beschreven, heeft eene menigte soorten, welke

tot de afdeelingen Caulotretus, Casparea en Pauletia behooren. Deze zijn daar van de zeestranden tot

op eene hoogte van ruim 1200 N. ellen gevonden en trokken, door de grootte harer bloemen en door

de zonderlinge bandvormige gedaante der stammen, de aandacht der reizigers. In Azië groeijen de

bekende soorten in Bengalen, op het schiereiland Decan, op Ceilon en de zuid-oostelijke eilanden.

Op het vasteland van Indië komt ééne soort voor, namelijk de Bauhinia corymbosa, tot op 28^—30^

N. Br., in den omtrek van Saharumpore, in de dalen van het Himalaija-gebergte
j
de anderen zijn daar

beneden de 1000 ellen, zoowel in de bosschen als in de meer opene plaatsen gevonden. Van Ceilon

zijn de Bauhinia tomentosa en B. acuminata bekend. Op de Philippijnen zijn eenige soorten, waaronder

de B. latisiliqua, verzameld. De Indische Archipel leverde, van Sumatra, Java, Borneo, Nieuw-Guinea,

Timor, enzv. een aantal soorten
j
daarentegen kennen wij er nog niet eene van Celebes. Eene derzelven

is op het vasteland van Indië, Ceilon en de drie groote Sunda-eilanden gevonden; B. acuminata
j
eene

andere, B. tomentosa, is van het vasteland, van Ceilon en van Java bekend; en eene derde behoort

Botanica. 20
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op het vasteland en Sumatra te huis. De anderen zijn meer tot den Indischen Archipel beperkt en

meestal slechts op één van deszelfs eilanden aangetrofïèn. De door mij waargenomene soorten, welke

ik hier beschrijven zal, verzamelde ik steeds beneden eene hoogte van 1000 ellen; de booraachtige

soorten, B. tomentosa, acuminata enzv., groeijen in de lage alluviale oorden, tusschen klein bosch of

op opene plaatsen; zelden verspreiden zij zich tot in de dalen der voorgebergten, zoo als: B. acida,

B. hirsuta; de slingerende soorten wassen in de bosschen langs de zeestranden en verspreiden zich

vervolgens tot op gemelde hoogte. In deze streken erlangen zij niet zelden eene aanmerkelijke ontwik-

keling. Hare stengen verheffen zich in ranken, door klawieren ondersteund, of slingeren, de hoornen

digt omwindende, tot in de kroonen derzelve. Hier vermengen zij haar loof met dat dier reuzen

uit het plantenrijk, terwijl de rijke, met gele of roode bloemen versierde takken van tusschen hetzelve

nederhangen.

De vrijgroeijende soorten komen als kleine hoornen, somwijlen als heesters voor. Hare stammen zijn

meestal regt, rolrond, door eene bruine of grijze, gave of gespletene schors bedekt, en hebben een

geel of licht bruin, week, ligt en tegen den invloed van lucht en vochtigheid niet zeer bestand hout.

Derzelver kroonen zijn half rond of eivormig, over het algemeen met eenen zeer digten bladtooi bekleed.

De slingerende soorten hebben den stam platgedrukt, onregelmatig rolrond of hoekig; nimmer heb ik

denzelven zoo bandvormig als bij de Amerikaansche soorten gezien. De stam bezit onder eene gespletene,

kurkachtige, bruine schors, een zeer poreus hout. De takken staan afwisselend, bij de slingerende

soorten dikwerf in twee rijen, bij de hoornen meer spiraalsgewijze. Zij zijn min of meer hoekig; bij

hunne eerste verschijning zelfs te zamengedrukt, en niet zelden meer of min digt behaard. In de

zamenstelling van de takken en takjes der beide vormen bestaat geen verschil: zij hebben eene tamelijk

ontwikkelde schors, eene niet zeer aanzienlijke bastlaag; de houtbundel bestaat uit vezels en vaten;

zij hebben een vrij groot, somtijds vijfhoekig merg, de groote mergstralen, in bijna regte lijnen van

het merg naar de schors loopende, en de kleine mergstralen zeer klein. Deze zamenstelling ondergaat

bij de boomachtige stammen weinig verandering. Bij de slingerende soorten verandert de steng

eenigzins; ik zal de beschrijving derzelve hier laten volgen. — De schors en bastlagen verschillen alleen

door de meerdere dikte en losheid bij de boom- en bij de slingerende soorten. Bij beiden bestaat de

eerste uit zes- tot twaalfhoekige cellen met dikke, van binnen gestipte wanden, en de, bij de boom-

soorten aanzienlijker bastbundel wordt door zeer dikwandige vezels gevormd, wier holte vijf- of zes-

hoekig is. Het hout van de slingergewassen heeft het merg zeer klein; de hoofdmergstralen en de

kleinere mergstralen in slingerende bogten, en den houtbundel zeer rijk aan groote vaten. Het merg

bestaat uit een los weefsel van naar het ronde overgaande, dikwandige, gestipte cellen. De groote merg-

stralen loopen slingerend van het merg naar den omtrek, en de kleinen vormen een bogtig gewonden net

tusschen den houtbundel. De eersten bestaan uit twee tot vier, en de anderen uit eene of twee rijen

cellen. Deze cellen hebben den vorm van teerlingen of van regthoekige zuilen: de teerlingvormige zijn,

vooral in de groote mergstralen, tusschen de langwerpige cellen, als ook aan de einden der stralen voor-

handen; de anderen zijn het talrijkst. Zij sluiten zeer juist op elkander en vormen een zamenhangend.
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uit regelmatige mazen bestaand net. Beide soorten hebben zeer dikke wanden met talrijke ronde stippen

^

die in de naast elkander liggende cellen, schijnbaar met elkander in verbinding staan. l)e langwerpige

cellen hebben de lengte meest in de rigting van de spil der plant, maar, wanneer zij de gestipte vaten

omgeven, zijn zij meer breed dan lang. Hare lengte staat tot de breedte als 3 of 2 tot 1 (tV streep).

In den houtbundel heb ik spiraalvaten, gestipte vaten, eigen sapvoerende vaatjes en vezels waargenomen.

De spiraalvaten zijn alleen in het mergkanaal in gering getal aanwezig; zij zijn zeer klein en hebben

slechts 0,01 streep middellijns. De gestipte vaten maken het hoofdgedeelte van den houtbundel uit.

De groote gestipte vaten, welke door ééne laag van dwarse, en soms nog door eene andere van lange

cellen omsloten zijn, hebben 0'",35 tot 0'"',5 middellijns, en bestaan uit leden van 0"',25 tot 0''',15 lengte.

Derzelver wanden zijn van eene talrijke menigte stippen, in de gedaante van dwarse streepjes voorzien.

In de nabijheid van deze groote vaten bevinden zich eene menigte kleine gestipte vaten, om welke ik

geene insluitende cellenlaag heb waargenomen. Deze vaten hebben eene middellijn van 0''",04 tot 0%08,

en de lengte van derzelver leden is 0'",25 tot 0''',125. Zij hebben de einden der leden dikwerf scheef;

somwijlen met eene meer of min belangrijke vernaauwing. Derzelver wanden zijn even dik, als die

der groote vaten, met eene menigte cirkelronde stippen voorzien. Behalve deze beide vormen van

gestipte vaten, zijn er nog zeer dunwandige vaten aanwezig; deze schijnen mij toe, voor gestipte, pas

gevormde vaten gehouden te moeten worden. — De kleine eigene sappenvoerende vaatjes zijn, vooral

langs de gestipte vaten, aanwezig: zij bestaan uit leedjes van 0'"',006 tot 0'",008 lengte en ongeveer

de helft breedte, en verbinden zich dikwerf tot een net. — De vezels hebben ongeveer 0"',5 tot 0"'',8

lengte, bij 0"'",01 middellijn, en dikke, meestal gave wanden. Somwijlen zijn zij opgezwollen en

kunnen dan alleen door de aan' de einden aanwezige vernaauwing en door de ligging der stippen op

de binnenzijde der wanden, van de gestipte vaten onderscheiden worden. De groote gestipte vaten,

welke ik in de jongere takken en in de stammen van Bauhinia pyrraneura heb vergeleken, ondergaan,

bij de ontwikkeling der plant, eene aanmerkelijke verwijding, maar verkrijgen, in derzelver leden, bijna

geene meerdere lengte.

De knoppen zijn zamengedrukt ovaal; zij bestaan uit de beide nevenblaadjes, die met de randen

tegen elkander liggen, en uit de blaadjes, van welke de bladschijf zamengevouwen en op den steel terug

gebogen is. Na de scheiding van de nevenblaadjes buigt de bladschijf, door de uitgroeijing, terug, en

blijft zij nog, gedurende eenigen tijd, met de bovenvlakte tegen elkander gevouwen. — De bladen van

zeer jonge planten bestaan meestal uit twee geheel gescheidene of alleen aan den voet zaamgegroeide

blaadjes; die van oudere planten hebben de blaadjes hooger zaamgegroeid
;

bij enkele soorten zelfs zijn

zij bijna tot eene onverdeelde bladschijf vereenigd. Indien de blaadjes geheel gescheiden zijn, is er

tusschen dezelve eene kleine elsvormige verlenging van den bladsteel; bij eene te zamengroeijing van

dezelve groeit deze verlenging tot eene middelnerf der vereenigde blaadjes, die boven de zaamgegroeide

bladschijf uitsteekt. Langs deze middelnerf, vooral aan het benedenste derzelve, is de zelfstandigheid

van het blad minder digt. De blaadjes zijn ongelijkzijdig; de buitenzijde is het grootst, langwerpig,

aan de punt spits of rond, aan den voet rond of bijna afgeknot; waardoor de voet van de zaamgegroeide

bladschijf min of meer hartvormig is. Zij zijn op den bladsteel geleed, of vertoonen, bij hunne vast-

hechting, een aanmerkelijk verdund parenchym. De reeds beschreven middelnerf is eene voortzetting
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van den bladsteel. Deze zaraenstelling doet mij de bladen van Bauhinia voor gevinde, éénjukkige blad-

vormen houden. De oppervlakte der bladsehijven is aan de bovenzijde meestal glad; aan de onderzijde

glad of met eenvoudige haren bedekt, die somwijlen bruin gekleurd en door tussehensehotten en kleine

eellen verdeeld zijn, en later gedeeltelijk wegvallen. Derzelver zelfstandigheid is lederaehtig. Hare

hoofdnerven komen allen uit den voet van het blad, even als zulks bij de palminerven gewoonlijk ge-

vonden wordt, en loopen naar de buitenzijde van de blaadjes, tot aan of tot op eenigen afstand van den

rand door. Hier loopen zij langs den rand, eenen kleinen zoom vormende, of buigen zij terug en

vereenigen zieh met de meer binnenwaarts gelegene, door ronde of hoekige bogten. De, uit deze

hoofdnerven voortkomende seeundaire nerven vormen met elkander, hoeken van 45° tot 90°; de eersten

loopen gewoonlijk tot den rand door; de regthoekigen, welke bij vele soorten voorkomen, verbinden

de hoofdnerven met elkander en zijn tussehen dezelve evenwijdig, dikwerf vrij digt bij elkander

geplaatst. De, uit deze nerven voortkomende aderen zijn, naarmate van de mindere of meerdere ont-

wikkeling van het parenehym, duidelijker of minder zigtbaar. — De bladstelen zijn op de steng geleed,

bijna rolrond of kantig, aan de beide einden dikker, glad of behaard, eenige soorten met eene aan-

zienlijke lengte. — De nevenblaadjes komen onder twee vormen voor en zijn aan den voet van den

bladsteel, of even boven den voet, op de steng geheeht. De eersten, welke de onontwikkelde bladen

beschutten, zijn de grootste, langwerpig of rond, glad of behaard; de anderen, welke spoediger dan

de genoemde afvallen, zijn klein, bij de meesten gelijk aan kleine draadjes, of langwerpig toegespitst,

en kunnen als de nevenblaadjes der beide blaadjes aangemerkt worden. — In de plaats van de bladen

of van de groote nevenblaadjes, of van de bloemen, groeijen niet zelden, bij de slingerende soorten,

klawieren, welke onverdeeld blijven of het einde in twee deelen gespleten of gegaffeld hebben.

De bloemen der Indische soorten zijn in trossen, bij schermen of in pluimen vereenigd, welke aan

het einde der takken, óf in de oksels der bladen, of ook, doch zeldzaam, tegen over dezelve zijn geplaatst.

De algemeene steel is bij de meeste soorten hoekig, eenigermate zamengedrukt. De bloemstelen zijn,

op kleine kussentjes geleed, langs denzelven spiraalsgewijze geplaatst, bijna rolrond of kantig. Aan den

voet derzelve is een, en op dezelve zijn twee schutblaadjes, van eene langwerpige, dikwerf zeer toege-

spitste gedaante. De bloemknoppen zijn rolrond of kantig, bij enkele soorten zeer toegespitst, glad,

bruin of grijs behaard. De kelk komt onder twee vormen voor: bij de meeste soorten bestaat hij uit eene

buis en eenen verdeelden boord; bij sommigen (B. anguina, B. emarginata, Jack of B. retusa, Roxb.)

is de buis bijna of in het geheel niet ontwikkeld. De buis is bij verscheidene Amerikaansche soorten

(B. outimouta, enzv.) kogelrond, bij de Indische rolrond, of kantig met uitstekende ribben en min of

meer aanzienlijke holten. De vijf deelen van den kelkboord zijn vóór de opening van de bloem, als klep-

pen tegen elkander geplaatst. Na de opening buigen zij terug en blijven met elkander vereenigd tot

eene scheede (B. acuminata, enzv.), of zijn twee of drie derzelve zaamgegroeid (B. pyrraneura, enzv.), of

al de deelen scheiden zich van elkander (B. ferruginea, enzv.). Deze deelen komen voor, onder eene meer

of min verlengde gedaante, met eene vliezige of lederachtige zelfstandigheid, hebben veelal eene mid-

delnerf en zijn, na de opening der bloem, teruggebogen. — De bloemkroon, uit vijfbladen te zamen-

gesteld, is openstaande of eenigzins blokvormig, wit, geel of hoog oranje. Hare bladen zijn, vóór de

opening der bloem, door de grootte, somwijlen zeer geplooid; gewoonlijk echter toonen zij duidelijk de
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ligging van vlinderbloemen. Deze bladen zijn ongelijk
j
datgene, hetwelk de vaan voorstelt, is dikwerf

het kleinste; de beide andere paren zijn bijna van dezelfde grootte. Zij bestaan uit een nageltje en

eene schijf. Het eerste is bij eenigen zeer klein (B. tomentosa, enzv.) en bij anderen tamelijk groot

(B. ferruginea, enzv.); daarentegen hebben de eersten de bladschijf grooter, dan de laatsten. De bladschijf

is langwerpig, ovaal of rond, aan den top stomp of puntig, aan den voet puntig, rond of van één of

twee oortjes voorzien, op de binnenvlakte glad, en op de buitenvlakte, vooral langs de nerven, behaard

of geheel glad, en heeft eene gevederde nervuur.

De helmdraden zijn aan den rand van de binnenzijde der kelkbuis geplaatst, en bij eene normale

ontwikkeling tien in getal. In dit geval zijn zij ongelijk van grootte en staan de vijf kleinere tegen over

de bloembladen. Bij de meeste soorten zijn echter sommige van deze helmdraden geheel geaborteerd

of gebrekkig ontwikkeld. Eenigen hebben de vijf, over de bloembladen geplaatste helmdraden zonder

stuifmeelknopjes, of zeer klein (B. variegata); anderen hebben drie vruchtbare en van twee tot zeven

onvruchtbare helmdraden: de eersten staan dan tegen over de drie van de spil verwijderde kelkbladen

(B. ferruginea); wéér anderen hebben negen onvruchtbare en een’ vruchtbaren helmdraad, die tegen

over het, van de spil het verst vei’wijderde kelkblad staat. De helmdraden zijn vóór de opening der

bloem gekronkeld, en worden later regt. Zij zijn draad- of lijn- of elsvormig, veelal onbehaard.

De helmknopjes staan vóór de opening der bloem, met het voorste gedeelte naar binnen, en krijgen

eerst na de opening eene tegenovergestelde, of eene horizontale rigting. Zij zijn ovaal of lijnvormig

ovaal, bestaan uit den helmknoop en vier, zelden uit twee stuifmeelhokjes. De helmknoop, in welks

midden het helmdraadje is vastgehecht, is dikwijls zoo ontwikkeld, dat hij het grootste deel van de

helmknopjes uitmaakt. Aan weerszijden van denzelven is een paar stuifmeelhokjes, die zich van boven af

aan openen. Het exothecium dezer hokjes is vliezig bij B. acuminata, en dik bij B. ferruginea. Het

endothecium bestaat uit eene laag spiraal-cellen, uit welke men door weeking den draad gemakkelijk

afscheidbaar kan maken. — Het stuifmeel, dat bijna kogelrond is, springt op verschillende wijzen open.

Het vruchtbeginsel komt óf bijna geheel zonder steel voor (B. outimouta), óf heeft den steel vrij in

de kelkbuis geplaatst (B. acuminata), óf met deze zaamgegroeid (B. ferruginea). Bij alle soorten is het

zaamgedrukt, langwerpig, met de eene zijde gebogen en de andere bijna regt, min of meer behaard.

Het is eenhokkig en bevat een onbepaald getal, zelden meer dan zestien eitjes. Deze eitjes beginnen

reeds zeer vroeg de ongelijke ontwikkeling, waardoor de eimond naar boven gerigt wordt. — De stijl is

zeer ongelijk van grootte en neemt naar den stempel in omvang toe. De stempel is, bij de onderzochte

soorten, knoop- of kopvormig, somwijlen eenigzins lobbig. Het ter opneming van de bevruchtende

stof bestemde gedeelte, bestaat uit naakte cellen, die rondom een klein gaatje geplaatst zijn, hetwelk

met een kanaal, in het hokje uitkomende, in verband staat. De door mij w^aargenomene vruchten

hebben drie geheel verschillende vormen. De vrucht was bijna lijnvormig, aan de beide einden toegespitst,

van eene aanzienlijke lengte, bij B. acida; meer zeisvormig, met eene bijna regte en eene andere boog-

vormige zijde, bij B. ferruginea; zij had den vorm en de zelfstandigheid van onze gew'one peulen, bij

B. acuminata. De inwendige zamenstelling
,

door Adanson als meerhokkig opgegeven, heeft twee

verschillende vormen. Bij de eenen is de peul door dwarse tusschenschotten en vele hokjes verdeeld.

Botanica. 21
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en ligt ieder zaad in een afzonderlijk hokje (B. hirsuta, enzv.)
;

bij de anderen liggen de zaadjes in kleine

holten, welke door het zaamgegroeide endocarpium geheel omsloten worden (B. ferruginea, enzv.).

Het epicarpiuin is lederachtig, somwijlen zeer dikj bruin of geel. Het sarcocarpium, hetwelk een groot

aandeel aan de vorming der tusschenschotten heeft, is zeer vaatrijk; bij B. ferruginea en de verwante

soorten dik, en bij B. tomentosa dunner. Het endocarpium is glanzig, licht of donker bruin gekleurd.

De zaadstreng is bij eenigen bijna rolrond (B. acuminata, enzv.) en bestaat bij anderen (B. ferruginea,

enzv.) uit een ongelijkzijdig, driehoekig plaatje. Aan het einde der zaadstreng is bij de half rijpe en

volkomen rijpe zaden een tweelobbig uitgroeisel: de bovenste, naar den zaadmond of de micropyle

gerigte lob, is de kortste, aan het einde met eene kleine insnede voorzien: de benedenste is even boven

het punt van verdeeling, in twee min of meer verlengde, om den rand van den rug des zaads loopende

beenen gespleten. De zaden zijn schijfvormig (B. ferruginea) of zaamgedrukt eivormig (B. acuminata);

glad, van geel tot donker bruin gekleurd; volkomen rijp zijnde, zeer hard. Zij hebben het vrije einde

naar boven gerigt. Hunne opperhuid bestaat uit kleurlooze, bijna teerlingvormige of meer langwerpige

cellen. Onder dezelve ligt de testa, even als bij Yieia faba, uit twee lagen van langwerpige, digt aan

elkander sluitende cellen gevormd. Het mesospermium bestaat uit een losser weefsel van kleine, soms

teerlingvormige cellen en de raphé. Het hieronder gelegen tegmen of endopleura is uit zeer dikwandige

cellen gevormd en bedekt een zeer fijn vliesje, dat als de kernhuid moet aangemerkt worden. De navel

heeft de gedaante van het segment eener schijf, met twee lange beenen, die bij eenige soorten een

achtste, en bij andere ruim drie vierde van den omtrek des zaads omvatten. Hij wordt naar voren

door een klein, aan den voet verbreed haakje begrensd. Dit haakje, hetwelk bij al de door mij onder-

zochte zaden van Leguminosae, meer of min duidelijk zigtbaar is, het zoogenoemde spermotylium van

den Heer Bischoff, is bij de Bauhinia juist tusschen de navelopening (omphalodium) en het likteeken van

den eimond (micropyle) geplaatst. Het hecht de rijpe zaden aan de zaadstreng en bestaat uit een digt

celweefsel. De navelopening, bij de onderzochte soorten een klein cirkelvormig stipje, ligt juist achter

het spermotylium. De micropyle bevindt zich voor het haakje, of op eenen geringen afstand van hetzelve.

2-ij is nu eens onder den vorm van eene kleine ronde verhevenheid, dan weder als eene kleine dwarse

of lange groeve aanwezig. — De binnennavel of chalaza wordt op de oppervlakte van het zaad, door

eene insnede en verhevenheid, met een donker vlekje aangetoond, en veelal in eene regte lijn over de

micropyle, of meer op den buik van het zaad gevonden. Naar denzelven loopt de raphé, die, door eene

donker gekleurde streep op de testa zigtbaar, gemakkelijk kan gevolgd worden. Zij bestaat uit lagen

van langwerpige cellen en uit een’ bundel zeer fijne spiraalvaten, wier draad eerst in latere tijdperken kan

worden afgewonden. De kiem, welke door een fijn, bijna geheel onbewerktuigd vliesje, hetwelk ik

boven reeds aanduidde, omgeven wordt, vult het geheele zaad. Haar worteltje, even bezijden den

zaadmond gelegen, is rolrond, naar het einde een weinig toegespitst, en somwijlen met een draadje

voorzien. Derzelver zaadlobben zijn van langwerpig tot bijna rond, stomp, aan den voet hartvormig,

vlak, en sluiten zeer digt tegen elkander. Het, tusschen dezelve in eene groeve gelegen, niet zeer

ontwikkeld knopje, heeft de gedaante van een zamengedrukt ligchaam. — De kiem bestaat uit cellen.

Het in de zaadlobben aanw^ezige net, dat den nervenloop aantoont, bestaat uit kleine cellen, die zich

alleen door de lengte van de haar omringende onderscheiden. Bij de ontkieming, of bij het begin van

de eerste werking der zaden, veranderen de cellen, welke de nerven aanduiden, in vaten en vezels.
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Zij verlengen zich meer dan de omringende cellen en vertoonen al zeer spoedig de vorming der spiraal-

vaten, die uit een’ gemakkelijk af te winden draad bestaan. Bij dezelve komen de zaadlobben boven

den grond uit en nemen zij eene groene kleur aan, zijn de eerste blaadjes bijna onverdeeld, en hebben

de volgende de gedaante, welke aan de bladen van oudere planten eigen is.

De waargenomene soorten van Bauhinia zijn het geheele jaar door, met bladen voorzien. Zij bloeijen

bij voortduring, zoo als B. acuminata, enzv.; of, in den droogen tijd, bij het naderen van de regenmoe-

son, zoo als B. ferruginea, enzv. De laatsten hebben ongeveer vijf of zes maanden later, rijpe vruchten.

Linnaeus nam voor het geslacht Bauhinia de kenmerken van eene Amerikaansche soort (Gen.

Plantarum, ed. secunda, pag. 178), met één vruchtbaar helmdraadje (B. divaricata). Hierdoor gaf

hij aanleiding, dat Loureiro voor eene, door hem gevondene plant met drie helmdraden, welke aan

Bauhinia verwant was, het nieuwe geslacht Phanera vormde. Vervolgens veroorzaakte dit eenzijdig

kenmerk, bij de ontdekking van meerdere, door uiterlijken vorm overeenkomende gewassen, de invoering

van nog andere geslachten. Cavanilles vormde voor de, met tien vruchtbare helmdraden voorziene

soorten, het geslacht Pauletia, en behield voor de soorten met één’ of drie vruchtbare helmdraden,

den naara Bauhinia. De Heer Kunth, het gevoelen voor de verdeeling van deze gelijkvormige gewassen

aannemende, verschilde echter van Cavanilles in de beschouwing van de, ter verdeeling vereischt wor

dende kenmerken. Hij nam daartoe niet alleen het getal der helmdraden, maar ook de meerdere of

mindere scheiding van de kelkslippen, en het gesteeld en niet gesteeld zijn van het vruchtbeginsel, in

aanmerking. Deze veelvoudige verdeelingsgrond deed hem Pauletia (B. acuminata, enzv.) aannemen,

en Bauhinia, voor zoo ver dit de Amerikaansche soorten van Cavanilles betrof, in Casparea, met één

vruchtbaar helmdraadje en een gesteeld vruchtbeginsel, en in Bauhinia, met tien vruchtbare helmdraden

en een ongesteeld vruchtbeginsel, verdeden. De Heer De Candolle, door zijne talrijke hulpmiddelen

in staat gesteld om het werk van zijne voorgangers vergelijkend te onderzoeken, oordeelde niet gunstig

over de door hen opgegevene kenmerken; beschouwde dezelve als van geringe waarde, en als eene

aanleiding ter vorming van een te groot getal geslachten. Hij behield derhalve het geslacht Bauhinia

in deszelfs geheel, met een,- alle soorten omvattend kenmerk, en stelde voor, om hetzelve in onder-

geslaehten te splitsen, welke op het getal der vruchtbare stuifdraden, het gesteeld of niet gesteeld zijn

van het vruchtbeginsel, en op de plaatsing van den steel met betrekking tot den kelk, zouden gegrond

zijn. Tusschen deze verschillende wijzen van beschouwing durf ik, wegens gebrek aan genoegzame,

vooral vruchtdragende voorwerpen, geene uitspraak doen. Indien ik echter naar de boven beschrevene

soorten, welke vooral tot Pauletia, Cav. (B. acuminata, enzv.) en tot Phanera, Lour. (Sjmphyopoda, D. C.)

(B. ferruginea, enzv.) behooren, oordeel, dan zoude ik, wegens het verschil, dat zij in de bloem- en

vruchtdeelen hebben, gaarne het gevoelen van Cavanilles en Kunth, om het geslacht Bauhinia te ver-

deden, aannemen. Naar de hulpmiddelen oordeelende, welke mij het Rijks-Herbarium, door de

welwillende medewerking van den Hoogleeraar Blume, verschafte, wil ik thans alleen de onderver-

deeling nagaan, en uiteenzetten, hoe zij gewijzigd zoude kunnen worden.
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De peul gevleugeld

De peul ongevleugeld.

De kelk vlak. .

De kelk buisvormig.

Het vruchtbeginsel ongesteeld.

De buis rolrond

De buis buikvorinig. . .

Het vruchtbeginsel gesteeld.

De steel vrij.

Mesoptera (B. latisiliqua, Cav.).

Lasiobema (B.anguina, Roxb., B.retusa, Roxb.,

emarginata, W. Jack),

Griponeura (B. reticulata, D. C.).

Caülotretus, Rich. (B. outiraouta', Aub. enzv.).

Een vruchtbaar helmdraadje. . . . Casparea, Kunth (B. divaricata, 1^. enzv.).

Vijf of tien vruchtbare helmdraden. Patjletia, Cav. (B. acuminata, L. enzv.).

De steel met den kelk zamengegroeid. . Phakera, Lour. (Symphyopoda, D. C. — B. fer-

ruginea, enzv.).

LASIOBEMA. Khs.

I. BAUHIIVIA AIVGUINA. Roxb.

Deze soort, welke door Rheede (Hort. Mal. YIII. tab.30 en 31) en door Roxburgh (Flor. Coromand.

III. tab. 235) zeer goed afgebeeld, en door den laatsten en andere schrijvers uitvoerig beschreven is,

werd door ons op Sumatra, in de bosschen van het gebergte Singalang, op eene hoogte van 400 ellen,

gevonden. Zij bezit twee soorten van klawieren, geheel onverdeeld en aan het einde gespleten of

gegaffeld
j
de eersten zijn vergroeide nevenblaadjes, en de anderen vergroeide bladen. Bij deze aan-

merking kan nog gevoegd worden, dat de door Roxburgh (Flora Indica II. bl. 322) beschrevene

puntige klieren in de bloem, onvolkomene helmdraden zijn.

PAÜLETIA. Cavanilles, Kunth, De Candolle, enzv.

II. BAUHINIA ACUMINATA. L.

Reeds vroeger hebben de Heeren Wight en Arnott (Prod. Flor. Penins. p. 295) opgemerkt, dat

deze soort tot Pauletia behoort. Zij was bekend als voorkomende op het vasteland van Indië en op

Ceylon, en groeit ook, volgens onze onderzoekingen, in de lagere streken van Java, Sumatra en Borneo.

In deze oorden wast zij bijzonder welig op opene, aan de zon blootgelegene velden, en bereikt zij,

naarmate van het meer of min gunstige der standplaats, eene verschillende groottej onder voordeelige

omstandigheden vormt zij tamelijk aanzienlijke hoornen met regte, rolronde stammen en half ronde

kroonen. Op minder gunstige groeiplaatsen, vooral in eenen kiezelaardigen bodem, ontwikkelt zij

slechts tot struiken. Bij dit verschil van ontwikkeling heb ik geene verscheidenheid van vorm tusschen

de bladen en bloemen kunnen waarnemen: bij de struiken en boomen waren de bladen nu eens rond,

dan weder aan het einde meer toegespitst.
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ill. BAUHINIA TOMENTOSA. L.

In de lagere, vooral in de alluviale streken van Java, is deze soort niet zeldzaam. Zij bloeit het geheele

jaar door, en verspreidt eenen aangenamen geur.

IV. BAUHINIA HIRSUTA. Khs.

B. foliis basi cordatis emarginatisve
,

foliolis oblongis obtusis 3-4 nendis ultra medium concretis subtus, petiolis,

ramulis, stipulis, pedunculis, bracteis calycibusque hirsutis, petalis oblongis.

ARBUScuLAj COROWA hemisphaeriea, basi truneata; truneus reetus, eortiee fuseo teetus. Bami diva-

rieati, teretes, cinereo-fusei, glabri; ramuli angulati, fuleati, fusci, hirsuti. Folia basi emarginata

vel cordata, apiei sinu 90% juniora supra glabriuseula, subtus dense hirsutaj adultiora supra glabra,

subtus praesertim in nervis et margine hirsuta; foliola oblonga, obtusa, ad tres quartas vel ultra eonnata,

0,085 longa, 0,045 lata, 3 vel 4 nerviaj nervis seeundariis subparallelis, distantibus; petioli trigoni,

supra suleati, superne et inferne incrassati, hirsuti, 0,031ongi. Stipulae lanceolatae, subulatae, hirsutae;

stipellae oblongae, aeutiusculae, petiolo appressae, minutae. Inflorescentia racemosa, oppositifolia:

PEDUNCUEES conmuwis pauciflorus, 3 ad 5, subteres, hirsutus; pedicelli subteretes, subsuleati, hirsuti.

Bracteae minutae, lanceolatae, subulatae, hirsutae. Alabastrubi cylindricum, attenuatum in setas quin-

que, hirsutum. Caltcis tubus brevis, obconicus, subsulcatus, intus glaberj linibus quinque partitus:

partes saepe connatae, lanceolatae, acuminatissimae, intus glabrae, reflexae, 0,025 longae, 0,0025 latae.

Petala oblonga vel ovalia, obtusiuscula, breviter unguiculata, subaequalia, 0,03 longa, 0,01 lata,

membranacea, alba, nervis pinnatis. Stamina 10, omnia fertilia, alterna longiora; filamewta subte-

retia, basi latiora, breviter coalita, apiei subulata; antherae oblongae, aeutiusculae, cordatae, infra

medium affixae, vacillantesj pollen sphaericum, verrucosum. Gynophorum librum in tubo calycis, teres,

glabrum. Ovarium rectum, lineari-oblongum, glabrum, uniloculare; ovula 8 ad 12 j
sttlus eompressus,

glaber; stigma capitatum, subbilobum. Legumen stipitatum, recto-lineare, basi cuueatum, apiei sub-

falcatum, rostratum, latere seminifero costatum, latere opposito obtusatum, torulosum, coriaceum;

endocarpio nitido, laete fuseo. Funiculus umbilicalis arcuatus, subteres, semine delapso, apiei bilobus:

lobus inferior brevior linearis, emarginatusj lobus superior bipartitus, partibus linearibus. Semen com-

presso-ovoideum, basi cum appendiculo recurvato, fuscum, in dorso duabus lineis notatumj testa

crustacea; tegmen corneo-carnosum, sat crassum. Cottledones oblongo-rotundatae, obtusae, basi sub-

cordatae, subcarnosae; radicula teresj gemmula compresso-ovoïdea.

Crescit juxta Limhang, JVaniasa, Trogon: Java.

Tab. 9. 1—2. Figura Bauhiniae hirsutae. 1. Gemma floris. 2. Flos, petalis nondum explicatis, sepalis reflexis.

3. Petala. 4. Flos
,
calyce et corolla ablatis. 5. Cellulae endothecii antice

,
et 6. a latere visae. 7. Pollen.

8. Calyx et ovarium longitudinaliter secti. 9. Legumen, una parte ablata. 10. Pars leguminis aucta. 11. Semen

in dorso visum. 12. Semen eodem modo visum parte funiculi reflexa. 13. Semen in basi visum. 14. Semen

cum funiculo umbilicali in basi visum. 15. Seminis pars cum parte funiculi a latere visa. 16. Semen.

17. Semen verticaliter
,
et 18. transversahter sectum. 19. Pars spermodermis cum spermotylio aucta. 20. Pars

seminis et funiculi umbilicalis verticaliter secta, aucta. 21. Sectio transversalis partis seminis aucta.

Botanica. 22
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In de hoogere streken van Java kan deze soort besehouwd worden, als de B. tomentosa vervangende.

Door den vorm der bladen en de kleinere bloemkroonen met geheel witte bloembladen, is zij gemakkelijk

van deze te onderseheiden.

V. BAÜHINIA ACIDA. Rwdt.

B. foliis basi cordatis
,

foliolis ovalibus obtusissimis 4-5 nervis ultra medium concretis
,

stipulis oblongis
,

bracteis

acutis cucullatis, inflorescentia racemoso-paniculata et calycibus fusco-tomentosis. (Legumen recto-lineare).

Bauhiuia purpurea. D. C. Prod. 2. p. 515, nee Linn.

Arbor 10 ad 15 metrarum alta; truwcus reetus, eylindrieus, eortiee nigrescente teetus; corona

hemisphaeriea, basi truneata, dense foliata. Kami divarieati, subteretes
,
einereo-fusci

,
glabri* ramuli

angulati, suleati, laete fuseo-tomentosi. Folia basi profunde cordata, apiei eum sinu adulliora

utraque glabra; juniora subtus laete fuseo-tomentosa
j

foliola ovalia, obtusissima, ad tres quartas et

ultra eonnata, 0,06 longa, 0,04 lata, 4-5 nervia, nervis seeundariis subparallelisj petioli subtetragoni,

supra suleati, inferne et superne inerassati, pubeseentes, 0,025 longi. Stipulae laneeolatae, acumioatae,

tomentosae, minutae, admodum deeiduae. Inflorescentia racemoso-paniculata, terminalis vel axillaris;

PEDUNCüLUS COMMUNIS angulatus, tomentosus; pedunculi partiales eadem formè et eodem vestimento;

PEDiCELLi teretes, tomentosi, saepe longi, bibracteolati. Bracteae ovatae, acutae, cucullatae, tomen-

tosae
j

BRACTEOLAE minutae, ovatae, acutae, appressae. Flores polygami. Alabastrum clavatum,

obtusum, fusco-tomentosum. Calycis tubus campanulatus, basi conicus, intus glaberj limbus quinque

partitus, partibus saepe connatis, ovatis, acutis vel acutiusculis, intus glabris, rectis, 0,01 longis,

0,003 latis. Petala 5, obovata, obtusa, basi angustata, undulata, intus glabra, extus pubescentia,

subaequalia, 0,011 longa, 0,003 lata. Stamina 10, omnia fertilia, subaequalia; filamenta linearia, basi

latiora, apiei angustata^ antherae ovatae, vacillantes. — Staminum rudimenta in flore femineo filiformia,

basi in verticillo eonnata. — Gynophorum in tubo calycis librum, teres. Ovarium lineare, utrique

angustatum, tomentosum, uniloculare; ovula 10-16, compresso-ovbidea
;
stylus teresj stigma depressum,

subbilobum. Legumen rectum, lineare, basi cuneatum, apiei acutum, margini carinato dense et in

superlicie sparsim pubescens, coriaceum, saepe 0,35 longum, 0,02 latum, reticulatim nervosum; epicarpio

subcoriaceoj mesocarpio strato exteriore libroso, strato interiore farinosoj endocarpio subcoriaceo, glabro.

Semina 10-12, form4 et structura praecedentis speciei.

Crescit in sylvis juxta Tjikao, etc.: Java, et in insula Timor

{jide Herb. Clar. Prof. Reinwardt, Zippelius et Spanoghe).

Deze soort werd door den Hoogleeraar Reinwardt, en later ook door Zippelius en Spanoghe, op het

eiland Timor gevonden. Op Java verzamelde de Hoogleeraar Blume haar in de omstreken van Tjikao,

en ik zag haar in het bewesten van de rivier Tjitarum gelegen voorgebergte Passir Heas. Zij is op

laatstgenoemd eiland onder den naam Kandajakkan bekend, en wordt aldaar somwijlen door de inlan-

ders bij de bereiding hunner spijzen, even als de vruchten der tamarinde, gebruikt.
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Deze soort is, gelijk de Heeren Wight en Arnott opgemerkt hebben (Prod. Flor. Pen. I. p. 296),

door den Heer De Candolle ten onregte voor de B. purpurea, Linn. gehouden. Zij zoude, indien wij

den habitus raadplegen ,
eene eigene groep kunnen vormen.

PHANERA. Loüreiro NEC De Candoele.

SYMPHYOPODA. De Candoele.

VI. BAUHINIA KOCKIANA. Kus.

B. foliis ovatis basi obtusis apici emarginatis tri-nerviis glabris, inflorescentia corymboso-racemosa
,

petalis unguicu-

latis saljrotundis.

Caulis scandens, compressus, cortice suberoso teetusj rami subteretes, fusci, glabrij ramuli obseure

tetragoni, quadri-sulcati, glabrij novelli sparsim pubeseentes. Folia ovata, aeuminata, acumine emar-

ginato, basi cuneata vel obtusa, supra nitida, subtus glabra, in nervorum axillis fusco-püosa, 0,1 longa,

0,045 lata, trinervia, nervis secundariis subparallelis; petioli tetragoni, pubeseentes, 0,01 longi. Cirrhi

pedunculanei, compressi, suleati, glabri, superne fusco-serieei. Ivflorescentia corymboso-raeemosa,

terminalis vel axillarisj pedüncülus communis angulatus, sulcatus, fuseo-pubeseensj pedicelli triangu-

lares, sparsim pubeseentes. Bracteae lanceolatae, acuminatae, dense pubeseentes, minutaej bracteolae

filiformes. Alabastri pars inferior cylindriea; pars superior globosa. Caltcis tubus cylindricus, sul-

catus, ferrugineo-sericeo-pubescens, 0,015 longus, intus glaberj limbus quinque partitus: partes ovatae,

acutae, extus ferrugineo-sericeae, intus glabrae, partim saepe conglutinatae, reflexae, 0,01 longae,

0,003 latae. Petala quinque, inaequalia, — unum vexillum mentiens aequilaterale, altera inaequila-

teralia, — subrotundata, obtusa, basi angustata, unguiculata, intus glabra, extus in nervis pilosa, 0,02

longa, 0,015 lata. Stamina 83 tria fertilia, quinque sterilia; fertilia approximata; filamenta teretia, atte-

nuata, curvata, glabra; antherae subdidymae, in connexivo carnoso affixae, vacillantes: sterilia minora,

inaequalia; filamenta teretia, attenuata, glabra; antherarum rudimenta subrotunda. Gtnophorum cum

calycis tubo concreturn. Ovarium compressum, oblongum, utrique angustatum, sigmoïdeum, margini

dense fusco-sericeo-pilosum , uniloculare; ovula 3 ad 6
;

sttlus subcompressus
;

stigma capitatum,

depressum. Legumen stipitatum, uno latere recto, altero arcuato. Semina funiculo umbilicali lamel-

liformi affixa, disciformia.

Crescit in sylvis montes Melintang: Sumatra.

Tab. 10. Figura Bauhiniae Kockianae. 1. Petalum postice visum. 2. Flos, genitalibus ablatis. 3. Flos
,
petalis ablatis.

4. Sectio transversalis antherae. 5. Calycis tubus verticaliter sectus et ovarium. 6. Ovarium verticaliter

sectum. 7. Legumen immaturum verticaliter sectum. 8. Semen cum funiculo umbilicali. 9. Sectio ver-

ticalis seminis et funiculi. 10. Embryo juvenis cum integumento.

Deze soort heb ik in de bosschen gevonden, welke den voet van het beoosten Padang gelegen gebergte

bedekten. Zij behoort tot de grootste slingerplanten, heeft eene zaamgedrukte steng, blinkende



88

bladen en seliitterend g’ele, later rood wordende bloemen. Door den vorm harer bladen wijkt zij van

de tot dusver bekende soorten afj doeh door hare bloemdeelen behoort zij bij Bauhinia. Zij groeide

in gezelschap van Dissochaeta en Marumia, waarmede hare bladen eenige gelijkheid hebben, en ver-

spreidde, even als deze, haar loof en bloemen tusschen dat van de kroonen der hoogste hoornen.

Deze fraaije soort, toegewijd aan Zijne Excellentie den Heer Baron de Koek, vroeger Luitenant-

Gouverneur-Generaal van Neêrlandsch-Indië, thans Minister van Binnenlandsche Zaken, strekke in het

wetenschappelijk stelsel om aan dezen edelen Staatsman, als bevorderaar der wetenschappen te herin-

neren, en tevens als een opentlijk bewijs der dankbaarheid van eenen harer beoefenaars.

VII. BAUHINIA PYRRANEURA. Khs.

B. foliis suborbiculatis basi cordatis apici emarginato-acuminatis subtus in nervis
,
et bracteis cucullatis et inflorescentia

corymboso-racemosa ferrugineo-sericeis
,

petalis unguiculatis subrotundis.

Caülis scandens, compressus, cortice suberoso, rimato, fusco tectus. Rami subtetragoni, quadri-

sulcati, nigri, glabrij ramüli obscure tetragoni, quadri-sulcati, glabriusculi- nov^lli tetragoni, pro-

funde sulcati, dense ferrugineo-pubescentes. Folia Integra, suborbiculata, basi cordata, apici cum

acumine brevi emarginato; adultiora subtus in nervis pubescentia; juniora supra glabra, subtus prae-

sertim in venis et nervis ferrugineo-pubescentia, 0,16 lata, 0,17 longa, 9 nervia, nervis secundariis sub-

parallelisj petioli subteretes, pubescentia ferruginei decidu^l tecti, 0,045 longi. Stipülae admodum

deciduae. Cirrhi folianei, compressi, versus apicem incrassati, pubescentes. Inflorescentia corym-

boso-racemosa, oppositifolia vel terminalis: pedunctjltjs communis angulatus, sulcatus, pubescens;

PEDiCELLi triangulati, sulcati, dense pubescentes, bibracteolati. Bracteae cucullatae, ovatae, obtusae,

intus glabrae; rracteolae minutae, lanceolatae, admodum deciduae. Alarastrum clavatum, acutum,

decem sulcatum, dense ferrugineo-pubescens. Calycis tubus cylindricus, decem costatus, costis obtusis,

intus glaberj limbus quinque partitus: partes ovatae, acutae, intus glabrae, saepe conglutinatae, reflexae,

0,008 longae, 0,004 latae. Petala quinque, subaequalia,— unum vexillum mentiens aequilaterale, altera

inaequilateralia, — subrotunda, obtusa vel obtusiuscula, basi angustata in unguiculam, margini undu-

lata, intus glabra, extus in nervis et unguiculis pilosis, 0,034 longa, 0,025 lata, flava. Stamina 10, basi

monadelpha, tria fertilia, septem steriliaj filamenta primorum subtetragona, attenuata, glabra
j
antherae

subdidymae, oblongae, infra medium affixae, vacillantes; rudimenta staminum subtetragona, corpusculis

oblongo-ovoideis terminata. Gtnophortjm tubo calycis adnatum
,
parte libera hirsutum. Ovarium sig-

moideum, compressum, margini dense pubescensj ovula 3 ad 10, compresso-ovoïdea. Stylus recur-

vatus, subcompressus, glaberj stigma capitatum, depressum.

Crescit in sylvis montes Melintang: Sumatra.

Tab. 11. Figura Bauhiniae pyrraneurae. 1. Gemma floris. 2. Gemma floris aperiens. 3. Petala. 4. Flos, calyce et

corolla ablatis. 5. Flos, corollA et staminibus ablatis. 6. Calycis tubus longitudinaliter sectus. 7. Ovarium

longitudinaliter sectum. 8. Symmetria floris.



Op ongeveer 200 ellen boven zee groeit deze soort in het gebergte Melintang. Zij is door de ont-

wikkeling der bladen en somwijlen ook der bloemen opmerkenswaardig. De eersten hebben twee pal-^

men lengte en even zooveel breedte, en de bloemen, welke bij derzelver ontwikkeling goudgeel gekleurd

zijn, hebben soms zes duim middellijn. De D. pyrraneura heeft eenige verwantschap met B. integrifolia,

Roxb. (Flora Indica II. p. 331); doch verschilt van deze door de meerdere grootte en door den vorm

der bladen. Deze zijn bij de laatstgenoemde soort aan den top afgerond en hebben de middelnerf als

eenen draad boven de bladschijf uitgegroeid.

VIII. BAUHINIA ELONGATA. Khs.

B. foliis basi cordatis, foliolis ovatis obtusis 5 nei'viis ultra medium connatis subtus, et stipulis lanceolatis, et bracteiè

ovatis, et inflorescentia racemosa ferrugineo-tomentosis
,

petalis ovali-oblongis unguieulatis.

Arbuscula 8 metrarum alta; truncus brevis; corona oblonga, dense foliata; bami flexuosi, subteretes,

fusci, glabriusculi
;
ramuli obscure tetragoni, sparsim pubescentes; novelli tetragoni, dense ferrugineo-

pubescentes. Folia basi cordata, apici sinu 45°; juniora utraque dense, adultiora subtus dCnse ferru-

gineo-pubescentia
;

foliola oblongo-ovata, obtusa, ultra medium coalita, 5 nervia, nervis secundariis

parallelis, approximatis, 0,11 longa, 0,065 lata; petioli tetragoni, superne et inferne incrassati, dense

pubescentes, 0,04 longi. Stipulae lanceolatae, pubescentes; stipellae petiolo adpressae, filiformes^

admodum caducae. Inflorescentia oppositifolia, racemosa; peduncules communis subteres, superne

compressus, dense tomentosus; pedicelli trigoni, sulcati, bibracteolati. Bracteae ovatae, acutae,

cucullatae, intus glabrae, extus tomentosae; bracteolae oblongae. Alabastrum clavatum, apici acutum,

dense ferrugineo-tomentosum. Calycis tubus cylindricus, subsulcatus, intus glaber; limbus quinque

partitus: partes lanceolatae, acutae, intus glabrae, saepe conglutinatae. Petala quinque, subaequalia,

ovali-oblonga
,
acuta, basi angustata in unguem, margini undulata, intus glabra, extus in nervis pilosa,

0,04 longa, 0,008 lata. Stamina tria fertilia
;
filamenta subteretia, versus apicem compressa, glabra;

ANTHERAE oblougae, ad extremitates emarginatae, vacillantes. Gynophorum tubo calycis adnatum,

parte liberè dense hirsutum. Ovarium compressum, oblongum, utrique attenuatum, dense cinereo-

hirsutum, uniloculare; ovula 6-8. Stylus teres, hirsutus; stigma hemisphaerieum, sulcatum. Legumen

lineare vel oblongo-lineare, basi angustatum, cuneatum, apici curvatum, dense fusco-tomentosum.

Semina forma et structuró eorum Bauhiniae ferrugineae.

Collegi ad Jlumen Baritto: Borneo.

Tab. 24. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Alabastrum, calyce ablato. 3. Flos apertus. 4. Ovarium, tubo calycis

longitudinaliter secto. 5. Ovarium longitudinaliter sectum. 6. Leguminis valva.

liOTANICA, 23
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IX. BAUHINIA FERRUGINEA. Roxburgh.

B. foliis basi cordatis, foliolis ultra medium concretis obtusis quinque nerviis, stipulis et bracteis obtusis, et inflores-

centia racemosa ferrugineo-pubescentibus
,

petalis longe unguiculatis obovatis.

Roxb., Flora Indica, II. p. 331. B. excelsa, Khs. MS.

Caulis scandens; rami bifarii, obscure tetragoni, glabri, laete fusci; ramuli novelli tetragoni, quadri-

sulcati, dense ferrugineo tomentosi. Folia basi cordata, apici sinu 30^ ad 45°, adultiora utraque glabra;

juniora subtus, praesertim in nervis pubescentia; foliola oblongo-ovalia, obtusa, ultra medium connata,

quinque nervia, nervis secundariis distantibus, 0,06 longa, 0,035 lataj petioli subcylindrici, superne et

inferne incrassati, pilosi, pilis deciduis, 0,02 longi. Stipulae ovatae, obtusae, supra glabrae, subtus

dense pilosae. Cirrhi stipulanei et folianei indivisi, saepe compressi, glabri vel pilosi. Ixflorescentia

terminalis vel axillaris, racemosa
j
pedunculus communis angulatus, suleatus, dense ferrugineo-pubeseens;

PEDicELLi trigoni, sulcati, bibracteolati. Bracteae ovatae, obtusae, intus glabrae, extus pubescentesj

BRACTEOLAE oblongae, obtusae. Alabastrum dense ferrugineo-pubescens
,
pentagonum, sulcatum,

acutum. Calycis tubus subcylindricus, decem eostatus, costis obtusatis, basi gibbus, intus glaber;

limbus quinque partitus, reflexus: partes oblongo-lanceolatae, acutae, intus dense pubescentes, 0,035

longae, 0,006 latae. Petala quinque, subaequalia, obovata, obtusa, basi cuneata, in unguem angustata,

intus glabriuscula, extus dense serieeo-pilosa, 0,04 longa, 0,012 lata. Stamina quinque
j

tria fertilia,

duo sterilia; filamenta tetragona, attenuata, glabra; antherae oblongo-lineares, utrique emarginatae,

in medio connectivi ampli alïixae, 0,02 longae, 0,005 latae; rudimenta staminum filamentis tetragonis,

attenuatis et eorpusculis bilobis. Gtnophorum pro parte tubo ealycis adnatum. Pistillum sigmoideum;

OVARIUM oblongum utrinque angustatum, dense serieeo-pubescens; ovula 4 ad 10; sttlus compressus,

apice dilatatus; stigma capitato-angulatum, depressum. Legumen stipitatum, lineare, basi cuneatum,

apici arcuatum, margini dense ferrugineo-pubescens; endocarpium coriaceum glabrum; sarcocarpium

strato cellulose et altero strato vasculoso formatum; epicarpium coriaceum, crassum, fuscum. Semina

in locellis posita, discoidea, marginata, fusca, nitida, funiculo umbilicali lamelliformi, triangulari affixa.

Embryo rectus; radicula teres, acuminata; cotyledones subrotundae, obtusae, basi cordatae.

Crescit ad montes Pamatton et Sakoemhang: Borneo.

Tab. 23. Figura et analysis Bauhiniae ferrugineae. 1. Flos nondum apertus. 2. Flos, calyce ablato. 3. Flos, calyce

et corolla ablatis. 4. Ovarium cum tubo calycis. 5. Idem longitudinaliter sectum. 6. Ovarii pars. 7. Semen

cum funiculo umbilicali. 8. Semen verticaliter sectum. 9. Embryo.

I)e, door ons op Borneo verzamelde voorwerpen verschillen, door de veel grootere bloemen, van die,

welke het Rijks Herbarium uit de verzameling van Roxburgh bezit. Tusschen de jonge en oude planten

dezer soort bestaat er, behalve in de zamengroeijing der blaadjes, nog een groot verschil in de haren;

deze zijn aan de jonge planten dikwerf vrij lang en van de bedekte deelen verwijderd; bij de oude,

daarentegen, kort en tegen deze deelen aangedrukt. Deze soort hebben wij tusschen 50 en 200 ellen

op den Pamatton en Sakoembang bloeijend, en als eene jonge plant op den berg Prarawin verzameld.

Deze groeiplaatsen pleiten voor hare verspreiding op Borneo’s zuid-oostkust.
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X. BAUHINIA SEMIBIFIDA. Roxburgh.

B. foliis basi cordatis, foliobs ultra medium connatis oblongis obtusis 5 nerviis, stipulis falcatis, et bracteis lanceolatis,

et inflorescentia racemosa dense fusco-pubescentibus
,

petalis oblongis basi subcordatis unguiculatis.

Roxburgh, Flor. Indica, II. p. 330; Wallich, Plantae rar. Tab. 253.

Crescit juocta Doekoe et Pao: Sumatra.

In de beide genoemde werken is deze plant uitvoerig beschreven of afgebeeld. Bij deze opgaven kan

ik nog voegen, dat de bladen der jonge planten met langere haren bedekt zyn en de ondervlakte

purperkleurig hebben. De Bauhinia semibifida is door ons gevonden in de bosschen, welke den allu-

vialen bodem van Sumatra’s westkust bedekken.

XI. BAUHINIA FULVA. Blume.

B. foliis basi cordatis, foliolis obovalibus obtusis 5 nerYÜs ultra medium concretis, stipulis falcatis obtusis, bracteis

ovatis et inflorescentia paniculato-racemosa dense pubescentibns
,

petalis obovalibus obtusis extus villosis.

Caelis scandens; rami subteretes vel obscure tetragoni sulcati, glabri; ramuli bifarii, compressi,

sulcati, subpilosi. Folia exciso-cordata, apici sinu 30° ad 40°j juniora supra glabra, sul)tus in nervis

dense ferrugineo-pubescentia
;

adultiora utraque glabra, basi dense pubescentiaj foliola obovalia, apici

obtusa, raro acutiuscula, basi oblusa, margini subintegerrima, saepe pubescentia, 0,085 longa, 0,045

lata, ultra medium concreta, quinque nervia, nervis secundariis distantibus; petioli juniores ferrugineo-

pubescentes, adultiores glabri, subteretes, ad extremitates incrassati 0,03 ad 0,010 longi. Stipulae

ovato-falcatae, obtusae, intus glabriusculae, extus dense pubescentes; stipellae obtusae, minutae.

CiRRHi pedunculanei, compressi, superne incrassati, glabri vel pubescentes. Inflorescentia paniculato-

racemosa, terminalis; pedunculus communis angulatus, sulcatus; pedicelli trigoni, sulcati, saepe 0,003

longi, dense cinereo-pubescentes. Bracteae oblongo-ovatae, acutae, intus glabrae, intus pubescentes;

BRACTEOLAE flopc approximatac, vix conspicuae. Alabastrum clavatum superne ovoïdeum, cinereo-

pubescens. Caltcis tubus brevis, subpentagonus, intus glaber; limbus quinque partitus: partes ovali-

oblongae, acutiusculae, intus glabrae, 0,006 longae, 0,002 latae, saepe conglutinatae. Petala quinque,

unguiculata, obovalia, obtusa, basi cuneata, intus glabriuscula extus dense villosa, 0,015 longa, 0,006

lata, alba. Stamina 5, tria fertilia, duosterilia; filamenta tetragona, attenuata, glabra; antherae ovatae,

obtusae, basi cordatae, vacillantes; rudimenta teretia, attenuata. Gynophori pars cum tubo calycis

coalita glabra, libera dense hirsuta. Ovarium lineari-oblongum
, compressum, utrique angustatum,

dense hirsutum; ovula 6 ad 8; stylus compressus, superne glaber; stigma capitatum, subsulcatum.

Crescit in sylvis montimn Papandajang, Goenioer, etc.: Java.

In de bosschen der gemelde bergen, tusschen de 600 en 1000 ellen boven zee, heb ik deze soort,

als eene aanzienlijke slingerplant, aangetroffen. Zij is zeer rijk aan bloemen, welker kroonen bij de

opening wit zijn en later geel worden.



92

XII. BAUHINIA STIPULARIS. Khs.

B. foliis basi exciso-cordatis
,

foliolis oblongis acutiusculis ultra medium connatis 4-5 nerviis, stipulis suborbiculatis

vel reniformibus
5
bracteis lanceolatis, inflorescentia corymboso-racemosa

,
petalis oblongis acumiuatis basi subcordatis.

Caulis scandensj rami teretes, rugosi, griseo-fusci
j
ramüli obscure tetragoni, sulcati, fusco-pubes-

centes. Folia basi cordata, apici sinu 30° ad 40°, supra glabra, adultiora subtus sparsim et juniora

dense pubescentiaj foliola oblonga, acutiuscula, 4-5 nervia, nervis secundariis distantibus, ultra medium

connata, 0,075 longa, 0,035 lata; petioli subteretes, inferne et superne compresso-incrassati, 0,04 longi,

Stipulae suborbiculatae vel reniformes, intus glabriusculae , extus pubescentes; stipellae minutae,

ovales, obtusae. Cirrhi simplices, subteretes. Inflorescentia axillaris, oppositifolia vel terminalis,

corymboso-racemosa
j
peduncülus communis angulatus’ pemcelli triangulati, trisulcati, longi, bibracteo-

lati, dense pubescentes. Bracteae et rracteolae laneeolatae, acuminatae, pubeseentes. Alabastrum

subpentagonum, acutum, dense pubeseens. Calycis tubus subpentagonus, inferne gibbus, deeem

sulcatus, intus glaber; limbus quinque partitus: partes lineari-oblongae, acuminatae, mucronulatae, intus

glabrae, 0,025 longae, 0,003 latae. Petala quinque, alba, unguiculata, subaequalia: unum vexillum

mentiens oblongum, aeuminatum, basi profunde cordatum; altera oblonga, acuminata, basi eordata,

0,01 lata, 0,025 longa, intus glabra, extus in nervo mediano sparsim pilosa. Stamina 5: tria fertilia, duo

steriliaj filamenta tetragona, attenuata, glabra; antherae ovatae, superne acutiusculae, inferne sub-

cordatae, vacillantes: sterilium filamenta eadem forma, rudimenta antherarum gerentia. Gynophori

pars cum tubo calycis coalita glabra; pars libera dense pubeseens. Ovarium oblongum utrique angus-

tatum, dense pubeseens, uniloeulare; ovula 3. Stylus compressus, superne latior, glaber; stigma

capitatum, truncatum. Legumen lineare, basi cuneatum, apici rotundatum, acutum, lignosum, fuscum.

Semina baud ab iis Bauhiniae ferrugineae diversa.

Crescit in monte Singalang: Sumatra.

Ongeveer 600 ellen boven zee werd deze soort in de bossehen van den Singalang verzameld. Zij is

bijzonder opmerkenswaardig door de aanzienlijke grootte en den vorm der nevenblaadjes. Hare kla-

wieren, ten koste van de nevenblaadjes, van de bladen en somwijlen van de bloemen gevormd, zijn

meestal ongedeeld en, even als die der andere soorten, bij welke zij enkelvoudig zijn, naar buiten

omgerold.

XIII. BAUHINIA CORYMBOSA. Roxburgh.

B. foliis basi cordatis vel truncatis, foliolis rotundato — ovalis obtusis infra medium connatis, stipulis et bracteis

lanceolatis, inflorescentia corymboso-racemosa rufo-sericea
,

petalis oblongis obtusis unguiculatis.

De Candolle, Prod. 2. p. 515; De C. Mem. s. 1. Leg. p. 487, Tab. 70; Roxburgh, Flor. Ind. II. p. 329.

Crescit in monte Singalang: Sumatra, etc.
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Vele der geslaehten van de familie der Ternstroemiaeeae waren vroeger onder de Aurantiaceae

gerangschikt. Uit dezen werden zij door den Heer Mirbel, wegens verscheidene kenmerken, die aan de

echte Aurantiaceae vreemd waren, gescheiden, om onder twee afzonderlijke familiè'n, naar de voor-

naamste geslachten, Ternstroemieae en Theaceae genoemd, verdeeld te worden. Deze beide familiën

behield de Heer De Candolle, wien de voorrang ten opzigte der afscheiding van de laatste familie, onder

den naam Camellieae, toekomt, in zijnen Prodromus, daarbij opmerkende, dat de Ternstroemiaceae en

Camellieae later, door de ontdekking van tusschenvormen, welligt vereenigd zouden kunnen worden. De

Ternstroemiaceae werden in gemeld werk in vijf afdeelingen gesplitst: Ternstroemieae, Freziereae, Sau-

raujeae, Laplaceae en Gordonieae. Den beiden eerstgenoemden worden, als gemeenschappelijke kenmer-

ken
, schutblaadjes onder den kelk en vastgegroeide helmknopjes toegekend

;
zij worden onderscheiden door

den stempel, die bij de Ternstroemieae zaamgegroeid, bij de Freziereae als in twee tot vijf deelen ge-

spleten, voorkomt, en door den vorm der kiem, welke de laatste afdeeling een weinig gebogen, en de

eerste geheel boogvormig bezit. De Sauraujeae en de Laplaceae hadden het gemis der schutblaadjes met

elkander gemeen
j
doch de Sauraujeae waren gekenmerkt door de zamengroeijing der bloembladen, door

de vasthechting van de helmknopjes op den rug, en door het gescheiden zijn van de stijlen; de Laplaceae,

door de vrije bloembladen, die de drie tot vier kelkbladen dikwerf in getal overtroffen, door de vast-

hechting der helmknopjes aan den voet, en door de zamengroeijing der stijlen; daarenboven wordt aan

deze afdeeling een vleezig-hoornaardig eiwit toegeschreven.

Botanica. 24
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De Gordonieae, door den Heer De Candolle uit de Malvaceae en de Tiliaceae afgeseheiden, worden

door hem beschouwd, als eene aan de Ternstroemiaceae en de Camellieae verwante groep, die door het

gemis van kiemwit van beiden afwijkt. — De Heer Cambessèdes, bij de bewerking van de Ternstroe-

miaceae voor de Flora Brasiliensis, al de hem ten dienste staande voorwerpen dezer familie, welke

voornamelijk uit Amerikaansche soorten bestonden, onderzoekende, heeft zich voor de vereeniging der

beide familiën, en tegen eene splitsing derzelve in groepen verklaard, omdat hij geene vaste kenmerken,

die als grondslagen eener verdeeling konden dienen, tusschen de beide familiën en de geslachten vond.

Dit gevoelen wordt door den Heer Lindley, die met de Ternstroemiaceae, zijne alliance theales vormt,

aangenomen. De beide familiën zijn door den Heer Endlicher, onder den naam Ternstroemiaceae ver-

eenigd gelaten, doch in zes afdeelingen: Cochlospermeae, Ternstroemieae, Sauraujeae, Laplaceae,

Gordonieae en Camellieae, gescheiden, wier kenmerken van de bloem en de vruchtdeelen zijn genomen.

Deze namen herinneren, met uitzondering van den eersten, de door den Heer De Candolle aangeno-

mene benoemingen der afdeelingen, doch het wezen der door dezelve aangetoonde afdeelingen is ver-

anderd. De Ternstroemieae bevatten nu de Ternstroemieae en de Freziereae De C.j de Laplaceae, met

andere geslachten, het geslacht Laplacea; terwijl Cochlospermum de afdeeling van dien naam vormt.

Het onderzoek der in den Archipel verzamelde soorten heeft mij de gelegenheid verschaft, aan de

Indische gewassen dezer familie de verdeeling te toetsen, welke voornamelijk op Amerikaansche vormen

was gevestigd, en welligt ook, om eene juistere omschrijving der afdeelingen te geven. Daarenboven

heeft mij dit de Calpandria, Pyrenaria en Adinandra, als echte leden der familie doen kennen, en in de

Laplacea vulcanica en in Ploiarium, welke zeer verwant is aan Bonnetia, nieuwe vertegenwoordigers van

Amerikaansche vormen doen vinden. De waarnemingen, door dit onderzoek gedaan, leveren de volgende

uitkomsten. De Indische soorten zijn hoornen, welke soms 30 N. ellen, doch meestal tusschen de 3

en 20 N. ellen hoogte hebben; of struiken, waaronder eenigen ééne el niet te boven gaan. Derzelver

takken buigen zelden naar beneden, en de takjes, die rond of, en dit is niet zelden, zaamgedrukt zijn,

worden bij sommigen door de zwaarte der vruchten nederwaarts gerigt. De stand der bladen tot

elkander moet als afwisselend opgegeven en in verband beschouwd worden, als aan twee wijzigingen

onderworpen: bij de eene in eene spiraal met het zesde blad boven het eerste: Ploiarium; bij de andere

is de spiraal afgebroken: Eurya. Hun vorm ligt tusschen het ronde en dien van het lancet. Zij hebben

de beide einden puntig en den rand gaaf, getand of gezaagd. De beide vlakken zijn bij de jonge bladen

meestal door eenvoudige haren, of, zoo als bij Saurauja, door haren en saplooze schubjes bedekt; bij

de oude bladen worden zij dikwerf glad. De knoppen zijn door schubjes bedekt of bloot: de eerste

zamenstelling, welke ook aan de Thea en Camellia eigen is, bezit de Calpandria; de tweede is die

der andere geslachten. De laatsten hebben, in plaats van eene bladaardige bedekking, eene digte

harige of schubachtige bekleeding. In de knoppen liggen de bladen eerst omvattend, vervolgens

rijdend: Sarosanthera, Adinandra, Saurauja; of rijdend met de randen naar binnen op het boven-

vlak gevouwen: Gordonia, Schima, enzv., waarbij op te merken is, dat dan de zaamgèvouwen

deelen meestal glad zijn. Nevenblaadjes heb ik bij geene der soorten waargenomen. — De bloemen

staan meestal in de oksels der bladen, doch komen bij enkele soorten in groepen uit den stam of oudere

takken te voorschijn: eene bloeiwijze, uit de eerste ontstaan, door het eigenaardige om op dezelfde plaats
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bij herhaling de bloemen te ontwikkelen
j
of zij zijn, door het niet uitgroeijen der bladen, in trossen aan

het einde der takjes aanwezig, of, in bijschermen uit de oksels der bladen groeijende, vereenigd; in beide

gevallen verraden zij, door hare plaatsing, de oorspronkelijke bloeiwijze. De bloemstelen zijn bij eenigen

kort en bij anderen, zoo als Ploiarium, Adinandra enzv., tamelijk lang. Op dezelve vertoonen zich, bij

de meeste soorten
,
twee schutblaadjes ,

door derzelver stand en vorm verschillende. Zij staan dikwerf

zoo digt bij den kelk, dat zij tot dezen schijnen te behooren, en hebben dan de gedaante van kleine

kelkbladen: Eurya, Adinandra enzv.; of zij zijn van dezen verwijderd, waardoor hun afwisselende stand

duidelijker is, en komen dan als schubjes (Saurauja), of als kleine blaadjes (Ploiarium) voor. Behalve

deze beiden is er bij de trossen, aan den voet van ieder bloempje, een tegenover de spil staand schut-

blaadje, hetwelk dikwerf zeer vroeg afvalt. — De kelk van al de door mij onderzochte soorten is geheel

vrij, bedekt de bloemkroon in den jeugdigen staat en vervolgens het jonge vruchtbeginsel, en blijft,

veelal ook bij de vergrooting van dit, terug, dikwerf aanzienlijk uitgroeijende, om of onder de vrucht.

Bij Schima bedekt de kelk, alleen bij hare eerste ontwikkeling, de bloemkroon. Bij de vruchten, welke

openspringen (Antheëischima), duurt de kelk, aan dezelfde takken, onder de vrucht voort, of valt hij geheel

of gedeeltelijk af; bij de vleezige vruchten blijft hij. De vijf kelkbladen, uit welke hij bestaat, bedekken

elkander meer of minder door de grootte der schijf, bij wijze van dakpannen, en staan in eenen onregel-

matigen krans. In dezen stand zijn twee wijzigingen: de eene heeft het vijfde kelkblad tegenover de

spil der plant: Ploiarium; de andere van de spil verwijderd. Zij zijn meestal vrij, somwijlen eenigzins

zaamgegroeid, ongelijk in grootte, gewoonlijk de twee kleinste, en de drie grootste gelijkvormig, op de

aan de lucht blootgestelde gedeelten door haren of schubben bekleed. De bloemkroon staat onder het

vruchtbeginsel en valt kort na de bevruchting af. Zij bestaat uit vijf bloembladen; somwijlen, bij

Laplacea, Gordonia, en ook bij Thea, zoo als mij het onderzoek van de Theeboomen op Java bewezen

heeft, schijnbaar uit een grooter getal: want dan hebben de bedekte kelkbladen het aanzien der bloem-

bladen aangenomen, of eenige helmdraden zijn tot bloembladen uitgegroeid. Vóór de opening liggen de

bloembladen als dakpannen over elkander: Gordonia, Eurya, Laplacea; of als een peperhuis zamen-

gerold: Saurauja, Ploiarium; na dezelve groeijen zij tot rozenvormige bloemkroonen
, met kortere of

langere buizen. Zij zijn geheel vrij, of aan den voet, zelden meer dan tot op een vierde van derzelver

lengte, zamengegroeid. Hunne gedaante is langwerpig of rond, dikwerf onregelmatig door de grootere

ontwikkeling van eene der zijden, bij de met eene gerolde bloemplooijing voorziene Sauraujae en Ploia-

rium. — De helmdraden zijn vijfvoudig in getal, dat met de beide bloemkransen gelijk staat: Eurya;

of hetzelve eenmaal, meermalen en zelfs tot twintigmaal overtreft: Gordonia, Thea. Onder het vrucht-

beginsel geplaatst, omgeven zij dit als een gave ring of buis, of wel als een, die in verscheidene

stukken gebroken is, naarmate van de zamengroeijing der draden. Bij Calpandria zijn de buitenste

helmdraden in eene buis zaamgegroeid, en de binnenste geheel vrij; zij vormen met het benedenste

gedeelte eene dikke buis, die niet gebroken is: Sarosanthera
;

of eene, in vijf stukken gespletene:

Adinandra. In vijf bundels, tegen over de bloembladen staande, zijn zij bij Ploiarium vereenigd;

terwijl de tusschenruimte over de kelkbladen door kleine uitgroeisels wordt aangevuld. Zij zijn alleen

aan, of even boven hunnen voet met elkander en met de bloembladen zaamgewassen bij Gordonia,

Saurauja, Schima enzv.; geheel vrij bij Eurya, eenige Sauraujae, enzv. De zaamgegroeiden vallen

gewoonlijk met de bloemkroon af en laten dan, zoo als bij Saurauja, eenen rand terug, die veel van
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eenen Discus heeft. De helmdraden zijn tamelijk lang en verschillen in hun vrij gedeelte, naar de meer-

dere of mindere zamengroeijing. De helmknopjes zijn met de helmdraden geheel: Sarosanthera, of op het

midden van den rug zaamgegroeid: Sauraujaj of wel zij zijn op dezen geleed en bewegelijk, en dan op

den rug, even boven het benedenste of op het midden, verbonden. Lijnvormig, langwerpig, aan de

beide einden ongedeeld, of het eene einde in twee lobben geseheiden, zijn zij bij Saurauja; eivormig,

aan het benedenste einde, dat soms door ombuiging het bovenste sehijnt, hartvormig ingesneden bij vele

anderen; en tweelobbig of uit twee, van elkander verwijderde halve cirkels bestaande, bij Antheèischima,

Sehima enzv. Aan deze versehillende vormen heeft de helmknoop een wezentlijk aandeel: niet zoo zeer

in lengte uitgegroeid zijnde, als de hokjes van den helmknoop, doet hij de helmknopjes tweelobbig

worden; naar boven in een smal streepje uitloopende, geeft hij aan dezelve den vorm van een omgekeerd

hart, dat naarmate hij min of meer boven de hokjes uitsteekt, spitser is; breeder zijnde, zoodat hij

eirond of bijna rond is, en alleen aan de zijden, maar niet aan de einden door de hokjes omgeven wor-

dende, bepaalt hij den tweelobbigen vorm. De beide hokjes zijn aan weêrszijden, of langs de zijden en

op het binnenvlak van den helmknoop geplaatst. Zij zijn in den jeugdigen staat ieder in tweeën ver-

deeld, doch worden later, door de verwijdering van den tussehenwand des helmknoops, bijna altijd twee-

hokkig, en toonen dan nog, alleen door eene in de lengte loopende groeve, de vroegere verdeeling.

Langs deze groeve heeft hunne opening plaats, die zeer dikwijls aan den top der hokjes begint. Bij

sommige soorten: enkele Sauraujae, bepaalt zij zieh tot dit punt, waardoor deze dan schijnbaar door

poren het stuifmeel uitwerpen; bij de meesten eehter verwijdert zij de beide helften langs de groeve in

de geheele lengte. In hoever de opening door poren aan den voet: bij Bonnetia, hiermede overeen-

stemt, moet het onderzoek der voorwerpen leeren. — De gemelde hokjes bestaan uit een fijn buitenvlies

(Exotheeium) en een dikker binnenvlies (Endotheeium). Het eerste is, bij tamelijk sterke vergrootingen

waargenomen, effen, zonder eellen, en bedekt den geheelen helmknop. Het andere daarentegen bestaat

uit eigenaardige cellen, die het binnenste gedeelte van de hokjes van den helmknop geheel bekleeden.

Deze eellen, zoo geheel afwijkende van de gewone in de ontwikkelde en geopende hokjes, zijn, in een

zeer vroeg tijdperk onderzoekt, niet zoo versehillend. Zij zijn dan doorsehijnend, gevuld, effen, bijna

kogelrond. Vervolgens komen zij meer verlengd, minder doorsehijnend, en aan de binnenzijde gestreept

voor. Bij meer ontwikkelde helmknopjes nemen zij toe in lengte, en worden de strepen duidelijker en

cirkel- of meer netvormig. Later, bij eene volkomene ontwikkeling, zijn de cellen langwerpig en aan

de binnenzijde met netsgewijze verbondene, onregelmatig loopende strepen voorzien. Deze strepen, van

het buitenvlies geseheiden zijnde, hebben eenige overeenkomst met de spiraaldraden. — Het stuifmeel is

gewoonlijk rond, effen of met kleine puntjes, en springt op drie verschillende punten, die gelijkmatig

van elkander verwijderd zijn, open. — Het vruehtbeginsel is meest half kogelrond of eivormig, en heeft

van één tot vijf hokken. In de eenhokkige vruehtbeginsel s
groeijen de moederkoeken of zaaddragers, uit

den omtrek naar het middelpunt, en zijn zij aan het einde in twee deelen gespleten, die omgebogen

zijnde, de gedaante eener halve maan hebben, en met de einden elkander naderen: Sarosanthera.

In de meerhokkige, hebben de zaaddragers in den binnensten hoek der hokken hunnen oorsprong. Zij

zijn in deze onmiddellijk, of door middel van een dun plaatje, of door een klein steeltje bevestigd, en

hebben de lengte van het hokje: Ploiarium enzv.; of komen voor in het bovenste gedeelte van hetzelve:

Ternstroemia enzv.; in het midden: Saurauja, Gordonia, Calpandria; of, zoo als bij Stewartia, even boven



het benedenste van hetzelve. Hun vorm is die van een’ cilinder; Ploiarium, van eenen halven bol:

Sauraujae, onregelmatig, in verscheidene takjes verdeeld; Eurya, of gelijk aan lijnvormig uitstekende

randen: Gordonia. De door dezelve gedragen wordende eitjes bieden geene mindere verscheidenheid aan

in getal, plaatsing, ontwikkeling enzv. Aan de lijnvormige zaaddragers zijn zij in een bepaald getal,

drie tot acht, in twee naast elkander gelegene rijen en afwisselend aanwezig; aan de, naar het uit-

einde verdeelden, is aan ieder takje een eitje tot een onbepaald getal, van twee tot tien en meer; zij

zijn dikwerf zeer talrijk op de half bolvormige en cilindervormige zaaddragers en langs de randen van de

verdeelde zaaddragers der eenhokkige vruchtbeginsels. Alleen bij Ploiarium zijn zij door mij
, met het

benedenste einde vastgehecht, bij de anderen hangende gezien. Door hunne ontwikkeling behooren

zij tot de Campylotropa en Anatropa. De eersten, welke wij zeer wel gekromde eitjes konden noemen,

bij Reinwardtia, Eurya, Sarosanthera enzv. aanwezig, hebben de raphe zeer kort. De anderen, of de

gebogene eitjes, hebben in hunne buiging eenige belangrijke wijzigingen, welke wel waargenomen,

doch in de beschrijvende kruidkunde niet genoegzaam zijn opgegeven. Aan de gebogene eitjes, waarin

de raphe en het ligchaam van dezelve ongeveer paralel komen, werd door den Heer Mirbel de naam

Ovula Anatropa gegeven. Bij allen heeft de buiging niet in dezelfde rigting, noch in dezelfde mate

plaats; want bij eenigen: Saurauja, buigt het ligchaam van het ei van de spil af en is de raphe naar

dezelve gekeerd, zoodat de eimond over den navel ligt: deze wijze van ontwikkeling zoude het woord

extropa vrij juist uitdrukken; bij anderen buigt het ligchaam van het ei naar de spil, en de raphe van

dezelve af, waardoor de eimond beneden het aanhechtingspunt van hetzelve ligt. Deze binnen-

waartsche buiging heeft bij de door mij onderzochte soorten twee graden: de binnennavel ligt aan het

benedenste einde van het ei: Gordonia enzv.: eene uitgroeijing, die deze eitjes zeer wel ovula en-

tropa, binnenwaarts gebogene eitjes, kon doen noemen; of de binnennavel is aan het bovenste einde

van het ei, waarmede eene kleine buiging des ligchaams van het ei, in de nabijheid van den zaadmond

vergezeld is: Schima; deze ontwikkeling, eene wijziging van de vorige zijnde, zoude deze half binnen-

waarts gebogene eitjes den naam kunnen doen dragen van ovula hemen tropa. — De stijlen zijn som-

wijlen zeer kort. Hun getal is gelijk aan dat der hokken van het vruchtbeginsel; doch door zamen-

groeijing zijn zij dikwerf tot één ligchaam vereenigd. — De stempels bevinden zich aan het einde der

stijlen of even beneden derzelver top, aan de binnenzijde; in het laatste geval is het stempelkanaal, de

buis, waardoor de bevruchtende stof in het vruchtbeginsel dringt, van den top af aan tot op de helft

der lengte, soms nog verder, open en het inwendige met kleine kliertjes bezet. — De vruchten zijn

rond of eivormig, in den omvang hoekig of van diepe voren voorzien. In hare zelfstandigheid bezitten

zij overgangen van het sappige tot het drooge houtige. Hare bekleedsels, ten minste de beide binnen-

sten, hebben op deze verscheidenheid beurtelings invloed. Het buitenvruchtbekleedsel (epicarpium) is,

zoo lang de staat der vrucht het onderscheiden laat, lederachtig, somwijlen vliezig. Het middelvrucht-

bekleedsel (sarcocarpium) bestaat uit een vezelrijk sappig of droog vleesch, of uit eene vezelige, drooge

stof, en het binnenvruchtbekleedsel (endocarpium) is vliezig, lederachtig of broos; in het laatste geval is

het dikwerf vrij dik en glanzig, en heeft het daarenboven eenigen invloed op den aard der vrucht. Door

hetzelve worden de wanden der vruchthokken gevormd. Deze zijn door vergroeijing of door miswas, in

grooter of kleiner getal, dan in het vruchtbeginsel, aanwezig: in grooter getal, bij Sarosanthera, door

de zamengroeijing van de bogen der zaaddragers, die de vrucht van drie- tot vijfhokkig maakt, en ieder
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hok door de zaamgegroeide verbinding van twee naast elkander geplaatste bogen beperkt; in kleiner

getal, door eene aanzienlijke vergrooting van het zaad. De drooge vruehten springen in even zoo vele

kleppen open als er hokken zijn. Bij de meesten seheiden zich deze kleppen van boven af aan; tot op

het midden der vrucht, zelden tot beneden, omgeven zij met het verbonden gedeelte een standertje,

en dragen zij in het midden den tusschenwand van de beide hokken, die hunne helften bedekten. Bij

Ploiarium beginnen de kleppen in het benedenste gedeelte der vrucht te openen, blijven zij met bet

bovenste om het standertje verbonden, en vormt ieder, omdat bij de opening de tusschenwanden ge-

spleten zijn, een kaantje, dat het spitse eind naar boven gerigt heeft; eene wijze van openen, die de

Geraniaceae herinnert, en ten naastenbij op hetzelfde beginsel rust. — Het gemelde standertje, dat

reeds meer of min duidelijk in het vruchtbeginsel aangewezen kan worden, is eene voortzetting van de

spil, die zich zoover uitstrekt als er zaden zijn vastgehecht, vermoedelijk om deze te voeden. In deszelfs

lengte verschilt het derhalve naar de aanhechting der zaden: bij Malachodendron is het waarschijnlijk

zeer kort; deszelfs vorm verandert, naarmate een meer of min aanzienlijk gedeelte van de vrucht-

vormende bladen met deze verlenging der spil is zaamgegroeid. Aan hetzelve bevinden zich de zaad-

dragers als cilinders of als lijnvormige randjes. De vleezige vruchten blijven gesloten. Hare zaaddragers

ondergaan over het algemeen weinig verandering
;
doch somwijlen groeit derzelver cellig gedeelte vleezig

tusschen de zaden uit. — De zaden zijn in een bepaald of onbepaald getal voorhanden. In een bepaald

getal, van twee tot zes, voorkomende, zijn zij in ieder hok in twee rijen afwisselend vastgehecht;

misschien wel, want dit is mij nog niet zeker genoeg gebleken, min of meer spiraalsgewijze rondom

het standertje; of zij liggen, wanneer zij den rondachtigen vorm nabij komen, boven elkander, of, zoo

zij min of meer zaamgedrukt zijn, zoodanig, dat het hooger vastgehechte, altijd een gedeelte van het

lager geplaatste bedekt. Wanneer hunne rigting niet door eene te groote ontwikkeling in omvang

bepaald wordt, hetwelk aan het eene zaad eene andere rigting doet nemen, dan aan het andere, zijn

zij nederdalend of hangende. Hun getal onbepaald zijnde, is hunne rigting door het punt van aanhech-

ting bepaald: alleen bij Ploiarium is het vrije einde, even als bij de eitjes, naar boven gerigt. In hunnen

vorm hebben zij de drie uitmetingen tamelijk gelijkmatig, of twee derzelve, de dikte en de breedte

kleiner dan de lengte. De laatste of zaamgedrukte zaden zijn, behalve in het onderscheid, dat de ver-

schillende verhouding van lengte en breedte veroorzaakt, vooral in derzelver dikte afwijkend: want bij

eenigen is deze vrij gelijkmatig: Eurya, Pyrenaria; bij anderen is een gedeelte dikker, hetzij aan een

der einden: Gordonia, hetzij in het midden, zoo als bij Schima, welke het dikke gedeelte door eene

vleezige uitbreiding omgeven heeft, of bij Ploiarium, dat alleen de beide einden zoodanig verlengd heeft.

Hunne oppervlakte is glad, soms blinkend, of door kleine groefjes en puntjes, of door vleezige lobjes,

ruw. Zij zijn bruin of, wanneer de opperhuid vleezig is, soms rood gekleurd. Behalve de gewone

bekleedsels hebben de zaden de opperhuid soms tamelijk ontwikkeld. Bij Reinwardtia komt zij voor als

kleine, over elkander liggende, cellige lobjes; bij andere geslachten is zij een effen vliesje of een vlies,

dat uit zeer fijne, met een waterig vocht gevulde cellen bestaat. De buitenhuid is dik, broos of

taai, of vliezig, soms een weinig lederachtig. Zij komt glad, doch ook niet zelden met kleine gaatjes

voor, die dikwerf eenen vrij regelmatigen vorm hebben, en verharde helften van cellen schijnen

te zijn, van welke de andere helft vliezig is gebleven, en bij een naauwkeurig onderzoek, duidelijk

zigtbaar wordt. De vliezige buitenhuid, die uit min of meer verlengde cellen bestaat, vormt het dunne
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gedeelte der zaden, hetwelk hun het aanzien geeft van gevleugeld te zijn. Op deze buitenhuid staan

de navel en het kiemgaatje (micropyle) in dezelfde verhouding als de navel en de eimond op het ei.

De eerste heeft de gedaante van een’ cirkel, van een cirkelsegment of van eene min of meer regelmatige

ruit. De navelopening (omphalodium) vertoont zich als eene, door eenen cirkel omschrevene holte en is

bij de meesten klein, doch bij Calpandria enzv. tamelijk groot. Het kiemgaatje wordt dikwerf door eenen

kleinen rand omgeven. Onder de buitenhuid is de middelzaadhuid soms naauwelijks meer te erkennen,

en met de beide, haar insluitende zaadbekleedsels zamengegroeid of vereenigd, of als eene laag van cellen,

met fijnere of dikkere wanden en eenvoudige of takkige vaatbundels, die de raphe vormen, aanwezig. —
De raphe, vroeger door mij voedingsvat, doch beter navelvaatbundel genoemd, loopt in de zaden, met

eene dikke buitenzaadhuid, door een kanaaltje, dat de gemelde harde huid omgeeft, tot dat zij de kern-

of binnenzaadhuid breekt; in de anderen mist zij schijnbaar alle beperking. In de gekromde zaden is

zij zeer kort; in de buitenwaarts gebogene heeft zij de lengte der zaden, en in de binnenwaarts gebogene

wordt zij langs den geheelen rug, of met eene esvormige bogt, tot op het bovenste gedeelte van de

kernhuid, waargenomen. Tot in de nabijheid van den binnennavel loopt zij bij allen onverdeeld voort.

Hier echter, ten minste bij de groote zaden van Calpandria en Pyrenaria, verdeelt zij zich in verschei-

dene takken , die tusschen de buitenzaadhuid en de kernhuid verder uitgroeijen
;

bij de kleine en bij de

gevleugelde zaden is deze verdeeling nog niet door mij gevonden: ik beschouw den navelvaatbundel dus

op dit oogenblik nog als onverdeeld. — De binnennavel (chalaza) vertoont, wanneer de kleinheid der

zaden de waarneming niet ondoenlijk maakt, zich als een kleine cirkel. Bij eene aanzienlijke ver-

grooting vertoont deze cirkel geheel anders gevormde cellen als de omgevende kernhuid, en bij de on-

rijpe zaden van Gordonia heb ik ze tot binnen deze huid gevonden, in de gedaante van een rondachtig

ligchaam (Tab. 27. fig. 16, 17, 18), dat naar boven in een’ kleinen cilinder was uitgegroeid. Onder

dezelfde gedaante of eenigzins naar dezen vorm gewijzigd, is de chalaza door mij ook bij onvruchtbare

zaden van Schima gevonden. In vruchtbare, half rijpe zaden is daarentegen, in plaats van den gemelden

cilinder, de jonge kiem waargenomen. Deze waarnemingen in verband gebragt hebbende met anderen

van dien aard, en bij eenige zaden, waarbij de chalaza duidelijk en de navelvaatbundel grooter is, later

uitgebreid, doen mij nu eene stelling wagen, die mij, daar zij de analogie voor zich heeft, van eenig

belang schijnt te zijn: dat namelijk de binnennavel vergeleken kan worden met een’ knop, in het eerste

tijdperk zijner ontwikkeling, en dat de navelvaatbundel de drager van dezen knop is. In de zaadstrengen,

die niets anders zijn dan vrije, niet met het ligchaam van het zaad zamengegroeide navelvaatbundels,

kan de zamenstelling dezer bundels het best nagegaan worden, en in deze vaatbundels dezelfde deelen,

als in die van jonge, kiemende plantjes of ontwikkelende takjes, worden aangetoond; namelijk, bekleedsel,

vaatbundel: uit spiraalvaten en lange cellen bestaande, en in het midden van dezen bundel, cellen.

Wordt nu deze vergelijking verder voortgezet, dan is het buitenbekleedsel met de schors van den tak,

de vaatbundel met het houtligchaam of de gewone vaatbundels, en het binnenste met het merg te ver-

gelijken, en in het zaad, de buitenzaadhuid met de schors, de middelzaadhuid, in welke korte cellen de

vezels of verlengde cellen vervangen, met het houtligchaam of de vaatbundels; terwijl de binnenzaad-

huid als eene laag van cellen
,
die van de middelzaadhuid gescheiden is — men denke slechts aan de

ontwikkeling en zamenstelling der bladen — kan worden aangenomen. Later, bij eene andere ge-

legenheid, zal ik hierop terugkomen en de waarnemingen uitvoeriger mededeelen, welke voor deze
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stelling’ pleiten. — De binnenzaadhuid is vliezig’ of eenigzins lederaehtig. — De kern is gekromd of

regt. Zij bestaat uit kiemwit en kiem, of wordt door de kiem alleen gevormd. Het kiemwit omgeeft

de kiem geheel, als eene dikkere of dunnere laag van witte, vleezige stof; of het komt tusschen de

plooijen der zaadlobben en in eene zeer dunne laag tegen de binnenzaadhuid voor. De kiem heeft bij

allen het worteleinde naar het kiemgaatje, en de zaadlobben naar den binnennavel gerigt. Bij Saurauja,

misschien ook wel bij de anderen, is zij door een fijn vliezig buisje omgeven, dat haar van het eiwit

scheidt en, in een buisje versmald, met het kiemgaatje verbindt (PI. 19. fig. 20). Door een aanzienlijk

kiemwit omgeven zijnde, heeft zij eenen rolronden vorm en laat zij de zaadlobben, alleen door de

insnede, die de scheiding aanwijst, van het worteltje onderscheiden. Met weinig kiemwit omgeven of

geheel naakt zijnde, bezit de kiem het worteltje zeer klein in verhouding tot het geheel; meestal in eene

loodregte lijn met de zaadlobben, doch bij Schima gebogen, met den benedenrand derzelve parallel

loopende. Ook bij alle dezen is het min of meer rolrond. De zaadlobben der naakte kiemen zijn plat,

vlak en, ongevouwen of ongeplooid, in zeer zamengedrukte zaden; doch gevouwen en soms met talrijke

plooijen, in dikkere zaden; bij Thea zeer dik. In de door mij onderzochte Indische soorten is het

pluimpje weinig of bijna in het geheel niet zigtbaar.

Door deze beschouwing van de verschillende organen hebben wij verscheidene afwijkingen tusschen

dezelve leeren kennen, die bij eene verdeeling in aanmerking konden komen. De belangrijkste derzelve

schijnen mij in de zamenstelling van den knop, de ligging der bloembladen vóór de opening van de

bloemkroon, in die van het openspringen der vruchten, en in de ontwikkeling der eitjes te bestaan. De

knoppen leveren het eerste onderscheidend kenmerk ter afzondering van de Camellieae, die dezelve door

schubben bedekt en de bladen en bloemen vereenigd hebben; terwijl zij bij de overigen naakt en de

beide deelen gescheiden zijn. De ligging van de bloembladen is dakpansgewijze bij de Gordonieae en

Ternstroemieae, en zaamgerold bij de Sauraujeae en Ploiarieae. Tusschen de beide laatsten kan het

openspringen der kapsels, die door splijting der wanden (septicida) plaats heeft bij Ploiarieae, of in het

midden der hokjes (loculicida) bij Sauraujeae, een middel ter onderscheiding opleveren. En om de

Gordonieae en Ternstroemieae te scheiden, zou de uiterlijke vorm van het zaad, doch vooral de grond-

vorm, die reeds in het eitje aangewezen wordt, in aanmerking kunnen komen; de eerste hebben binnen-

waarts gebogene, en de tweede gekromde eitjes.

De Ternstroemieae uit den Archipel zijn: Reinwardtia, Sarosanthera, Adinandra en Eurya;

de Sauraujeae: Saurauja; de Ploiarieae uit die streek, Ploiarium, en uit Zuid-Amerika, Bonnetia,

Archytaea enzv.; de Gordonieae, Laplacea, Antheëischima, Closaschima, Schima, Pjrenaria; en

de Camellieae: Calpandria.
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REINWARDTIA. Kus.

Caltx pentasepalus, persistens, sepalis inaequalibus, imbricatis. Corolla pentapetala, petalis basi

connatis^ cum sepalis alternantibus, aestivatione imbricata. Stamixa multaj filamewta corollae bast

adhaerentia, linearia, basi connataj antherae basi affixae, biloculares; cownectiaum muticum. Ovarium

liberum bi-triloculare, loculis 1—4 ovulatisj ovula a placenta prominente pendula, campylotropa-

Stylus teres; stigma partitum vel radiatum. Bacca sicca. Semest solitare, pendulum, hippocrepiformi-

complicatum. Epidermis seminalis carnoso-tuberculatum
j

testa crustaceaj tegmen membranaceum.

Embryo cylindricus, bicruris, in axi albuminis carnosij gotyledones et radigula superae.

Arbusgulae. Folia alterna, versus apicem ramorum fasciculatim approximata, integerrima, coriacea.

Stipulae nullae. Pedunguli uniflori.

Het geslacht Reinwardtia is zeer na verwant aan de, van het vasteland van Indië, door den Heer

Wallich beschrevene Anneslea, en de van Zuid-Amerika bekende Ternstroemia. Van beiden verschilt

het door de veelbladerige bloemkroon en den stompen helmknoop; van Anneslea daarenboven door den

vorm van den stempel en doordien de vrucht niet met den kelk is zaamgegroeid
;
van Ternstroemia

door den verdeelden stempel en de niet openspringende vrucht. Daarentegen bestaat er tusschen de

zaadbekleedsels van Anneslea en Reinwardtia eene opmerkelijke gelijkvormigheid en, zoo ik, naar het

onderzoek der Ternstroemia Brasiliensis mogt besluiten, ook met het geslacht Ternstroemia. Bij de

gemelde soort van dit geslacht, even als bij die der eerstgenoemden, heeft het zaadbekleedsel drie dee-

len: eene vleezige, dikwerf roodgekleurde epidermis; eene kraakbeenige, bij allen tamelijk dikke testa,

en een vliezig tegmen.

De beide soorten van Reinwardtia zijn door ons, in de bosschen van het weinig boven zee verheven

Doekoe, op Sumatra, verzameld. Als kleine struikjes groeiden zij op oude boomstammen, in gezelschap

van Asplenium, Polypodium, Lycopodium, Vanda en Dendrobium. Hare wortels waren grootendeels

tusschen de talrijke wortelvezels der varen verborgen; hare takken groeiden bijna regt en droegen naar

de uiteinden de dikwerf in kransen vereenigde bladen, benevens de bloemen, welke in de oksels der

bladen gezeten waren of door de geringe ontwikkeling der bladen in trossen of aren stonden. De bloe-

men hadden eene geel-witte kleur,' en vermengden met den aromatischen vanieljegeur der geopende

Vanda-bloemen, eenen zwakken citroenreuk.

*

Bij de opgave van de geslachtskenmerken heb ik het buitenste zaadbekleedsel, dat de Heeren Wallich

en Endlicher eenen zaadrok noemen, als epidermis seminalis beschreven: eene verandering, die

gegrond is op de waarneming van de uitgroeijing der bekleedselen van het zaad. In den jeugdigen staat

hebben de eitjes de gewone vliezige bekleedsels, uit enkele lagen van meer of min digt celweefsel be-

staande. Vervolgens, na de ombuiging der eitjes, zijn deze vliezen dikker, en bestaan zij uit meerdere

lagen van cellen. In een later tijdperk vertoonden mij de onrijpe zaden een zeer fijn tegmen van lang-

werpige cellen, eene nog weeke testa, die uit lagen van dikwandige cellen bestond, en rondom deze.

Botanica. 2G
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een saprijk bekleedsel, waarin alleen eene sterke vergrooting de cellige struetuur deed waarnemen.

Met het rijper worden der zaden nemen de gemelde zaadbekleedsels in dikte, en de beide binnensten

tevens in vastheid en in hardheid toe. Het buitenste, de epidermis seminalis, verandert bij deze uit-

groeijing geheel van gedaante. Zij bestaat dan uit een aantal roode lobjes, die door kleine, dikwandige

celletjes gevormd zijn.

De vroeger voorgestelde geslaehtsnaam Reinwardtia in het wetenschappelijk stelsel niet aangenomen

zijnde, heb ik het als eenen aangenamen pligt beschouwd, om dezen naam op nieuw aan tot dusverre

onbekende gewassen te geven. Ik wensch op die wijze eene gepaste hulde te brengen aan eenen be-

oefenaar der Kruidkunde, die haar gehied, zoowel door het vermeerderen van het aantal bekende voor-

werpen, als door wetenschappelijke bijdragen heeft uitgebreid. Zij biedt mij tevens eene gunstige ge-

legenheid aan, om opentlijk en dankbaar te erkennen, dat ik steeds in den Hoogleeraar Reinwardt een’

welwillend’ leidsman en belangstellend’ raadgever heb mogen vinden.

I. REINWARDTIA PATENS. Khs.

R. foliis obovatis, stigmate radiato.

Arbuscula pseudo-parasitica, tri-pedalis, dilTusaj rami subteretes, verrucosi vel laeves, griseij

RAMULi ultimi subtetragoni, glabri, fusci. Folia subopposita, saepe subverticillata, versus apices ramo-

rum conferta, obovata, acutiuscula, integerrima, utrinque glabra, coriacea, longa 7 c. m., lata 4 c. m.;

PETioLi in ramis articulati, semi-teretes, supra sulcati, longi 7 m. m. Flores alares, axillares vel

foliorum abortu racemosi; pedurcuij bibracteolati, subteretes, glabri; bracteolae alternae, oblongae,

obtusae, admodum caducae. Alabastrum subglobosum. Calyx pentasepalus, aestivatione imbricatè;

SEPALA subrotunda, obtusa, ciliata, coriacea, persistentia. Corolla pentapetala, aestivatione imbricató;

PETALA basi cohaerentia, subrotunda, breviter unguiculata, obtusissima, crenulata, carnosa, decidua.

Stamina numerosa, biserialia; filamenta basi connata inter se et cum corolla, brevia, linearia; antherae

basi alïixae, lineares, ab apice dehiscentes. Ovarium ovoïdeum, pubescens, (abortu?) biloculare;

ovuLA solitaria ternave, pendula ab placenta partita vel indivisa. Stylus brevissimus; stigma disciforme,

decem-sulcatum. Bacca oblonga, glabriuscula
,
abortu monosperma. Semen pendulum, oblongum,

compressum, basi obtusissimum, vertice emarginatum; hippocrepiformi-complicatum, cruribus fere

aequalibus; spermodermis seminalis tuberculata, succosa, aurantiaca; testa crustacea, flavescens; tegmen

membranaceum. Nucleus hippocrepiformis, cruribus subaequalibus, teres. Embryo in medio albuminis

carnosi, teres, bicruris; radicula obtusa; cotyledones arcte connatae, lineares, obtusae; plumula

haud conspicua.

Crescit juonta Doekoe: Sumatra.

Tab. 12. Figura speciei. 1. Flos. 2. Symmetria floris. 3. Petala tria expansa, intus visa. 4. Antherae. 5. Ovarium.

6. Ovarium longitudinaliter sectum. 7. Ovarium adultius verticaliter seetiim. 8 et 9. Ovula. 10. Fructus

sectus. 11. Semen, epidermidis parte ablata. 12. Epidermis seminalis aucta. 13. Lobulus epidermidis

seminalis admodum auctus. 14. Semen verticaliter sectum. 15, Testa, nucleo exciso, verticaliter et

16. horizontalitei' secta. 17. Nucleus verticaliter sectus. 18 et 19. Embryones.
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II. REINWARDTIA ELONGATA. Khs.

R. foliis oblongis, stigmate trilobo.

Arbuscula pseudo-parasitica, difFusaj rami recti, teretes, glabri, fuscij ramuli subcompressi vel

subtetragoni, cinereo-fusci. Folia subopposita, versus ramorum apices fasciculatim approximata, oblon-

ga, utrinque aeuta, integerrima, glabra, eoriacea, subavenia, 9 c. m. longa, 4 e. m. lataj petioli semi-

teretes, supra suleati, 2 e. m. longi, glabri. Fiores axillares vel raeemosij pedunguli alterni, eompressi,

saepe aneipites, glabri. Alabastrum sphaericum. Caltx pentasepalus, aestivatione imbrieat^j sepala

inaequalia, subrotunda, obtusissima, coriaeea. Corolla pentapetala, aestivatione imbricataj peta r a

subrotunda, obtusa, subcrenulata. Stamina numerosa; filamenta basi eonnata, corollae adhaerentia,

linearia; antherae basi affixae, oblongae, mutieae. Ovarium hemispliaerieum, glabrum, tri- vel bi-

loculare, loeulis 3—5 ovulatis; ovula pendula a placentis partitis. Stylus subcylindrieus, glaber;

STIGMA trilobum.

Crescif juxta Doekoe, etc.: Sumatra.

Tab. 12. 2. Figura speciei. 1®. Alabastrum. 2“. Calyx explicatus. 3®. Corolla explicata. 4^. Antherae auctae.

5®. Ovarium. 6®. Ovarium verticaliter sectum. 7®. Ovarium adultius verticaliter sectum.

SAROSANTHERA. Khs.

Calyx bibraeteolatus, pentaphyllus, persistens, foliolis subaequalibus, aestivatione imbricata. Corolla

pentapetala, petalis basi connatis, aestivatione imbrieatè. Stamina plurima; filamenta monadelpba,

petalorum basibus adhaerentia; antherae introrsae, biloculares, mutieae, basi affixae, rimis longitudi-

nalibus dehiscentes. Ovarium liberum, triloeulare, loeulis 6— 10 ovulatis; ovula a placenta, ex apice

anguli centralis producta, pendula, campylotropa. Stylus teresj stigma tripartitum. Bacca sicca,

bi-trilocularis. Semina 4—10 in singulo loculo, saepe deformia, hippocrepice-complicata. Epidermis

sEMiNALis suceosa; testa crustacea; tegmen membranaceum. Embryo in axi albuminis carnosi, bicruris,

cylindricus
j
radicula et cotyledones superae.

Arbores. Folia alterna, coriaeea. Flores axillares, solitares.

De Sarosanthera verschilt van Cleyera door de, bijna in hare geheele lengte zaamgegroeide stuifdraden,

en de hierdoor op eenen vleezigen ring, in twee tot vier rijen geplaatste helmknopjes; door den stompen

helmknoop, en door het grooter getal eitjes, welke aan eenen verdeelden, nederhangenden moederkoek

bevestigd zijn. Yan Adinandra is Sarosanthera te onderscheiden door de wijze van zamengroeijing der

helmdraden, en vooral door het zamenstel der vruchten.

De naam voor dit geslacht heb ik ontleend van de stijve haren, welke aan den bundel der stuifdraden

eenige overeenkomst met eenen bezem geven. De eene soort hebben wij op de westkust van Sumatra,
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tusschen 200 en 500 N. ellen hoogte, de andere op de zuid-oostkust van Borneo, langs de Doeson-

rivier en in de bergaehtige oorden verzameld. Zij groeijen tot aanzienlijke hoornen, met stammen van

vijftien N. ellen lengte, en langwerpige, digt met bladen bedekte kroonen. In den droogen tijd bloeijen

zij zeer welig, terwijl in den regentijd de groei der bladen toeneemt.

I. SAROSANTHERA EXCELSA. Khs.

S. foliis ellipticis
,

pctalis obovatis hirsutis.

Arbor excelsa, saepe 20 naetrorumj truncus reetus, eylindricus, eortice einerascente teetus,

ligno rubicundo, valido, fibris tenuibusj corona oblonga, dense foliata; rami alterni, subpatentes,

teretes, laeves, cinerei; ramuli eompressiuseuli, glabri. Folia alterna, elliptica vel oblongo-ovalia,

basi angustata, apice acuta vel obtuse acuminata, integerrima vel obsolete erenulato-dentata
,
utrinque

glabra, coriacea, 0,15 longa, 0,05 lataj petioli 0,01—0,005 longi, semiteretes, supra plani, glabri.

Gemmae conicae, acutae, pubeseentes. Feores axillares, solitares vel geminati, speeiosi, albidi; pedun-

cuLi teretes, apice et basi inerassati, glabri, subcarnosi, albi. Bracteae duae, inaequales, subrotundae,

obtusae, glabrae, minutae. Calyx pentasepalus, aestivatione imbricatSj sepala inaequalia: tria exteriora

minora, orbiculata, crenulataj duo interiora late-rotundata, integerrima, emarginata, carnosa. Corolla

pentapetala, aestivatione imbricata; petala basi connata, obovata, obtusa, saepe undulata, extus versus

apicem hirsuta, carnosa, alba. Stamïna numerosa; filamenta monadelpha, corolla adhaerentia,

glabra
j
antherae basi affixae, lineari-oblongae, acutiusculae ,

dense hirsutae, loculis rimis longitudi-

nalibus dehiscentibus. Ovarium liberum, hemispbaericum, in stylum attenuatum, glabrum, trilocularej

ovüLA 6— 10 in singulo loculo
j
primo recta, demum hippocrepica, affixa in placenta, ex apice anguli

loculi producta. Stylus teres, glaber; stigma tripartitum, partibus filiformibus, obtusis. Bacca sicca,

subglobosa, stylo persistente mucronata, glabra: — pericarpio eoriaceo, sarcocarpio subcarnoso, fibroso,

endocarpio crustaceo, — abortu uni- vel bilocularisj dissepimentum membranaceum. Semina 4— 10,

saepe deformia, hippocrepiformi-complicata, compressa; hilum et exostomium approximata. Epidermis

SEMiNALis succosa; TESTA cpustacea, extus rugosa, intus laevis; tegmen membranaceum. Nucleus

bicruris, albus. Embryo in axi albuminis carnosi, eylindricus; radicula obtusa; cotyledones lineares,

obtusae
;
plumula baud conspicua.

Crescit ad ripas Jluminis Doesson et ad montem Pamatton: Borneo.

Tab. 16. Figura hujus plantae. 1. Flos. 2. Flos, calyce ablato. 3. Flos, calyce, corolla et dimidia parte staminum

ablatis. 4. Staminum fasciculus extus visus. 5. Anthera aucta. 6. Antherae trausversa sectio. 7. Ovarium.

8. Ovarium verticaliter sectum. 9. Placenta aucta, cum ovulis superne visa. 10. Eadem a latere visa.

11. Ovulum. 12. Fructus cum calycis parte. 13. Fructus verticaliter sectus cum seminibus. 14. Fructus

verticaliter sectus, seminibus ablatis. 15, 16, 17, 18, 19. Semina. 20. Semen, parte epidermidis

ablata. 21. Semen vertiealiter sectum. 22. Embryo.
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De voorwerpen van de opgenoerade groeiplaatsen verschillen, op het gezigt, een weinig door den rand

der bladen en de rigting der bloemstelen, en bij het onderzoek, door de schutblaadjes. Aan de voor-

werpen van Tanjong Petong zijn de stompe zaagtanden der bladen tamelijk duidelijk, en staan de

bloemstelen bijna regt of slechts weinig naar buiten gebogen. Hunne schutblaadjes hebben eene zeer

ongelijke grootte: het eene groeit weinig uit in vergelijking van het andere, dat tot een ovaal blaadje

vergroot wordt. De, bij Karrau geplukte voorwerpen bezitten grootere bladen en omgebogene, kortere

bloemstelen, zijnde de schutblaadjes bijna gelijk door vorm en grootte.

Van de beschrevene voorwerpen verschillen de op Sumatra, in het gebergte Singalang, gevondene,

door den korteren bladsteel, den langwerpig ovalen vorm der bladen, en doordien de bloembladen

van buiten geheel glad zijn. Als soort aangenomen zijnde, zoude men haar S. leiopetala tot naam

kunnen geven.

ADINANDRA. W. Jack.

W. Jack, in Hooker Companion to the Bot. Magaz. I. pag. 153.

Caltx bibracteolatus, pentasepalus, aestivatione imbricatè. Corolla pentapetala, aestivatione con-

volutA, petalis basi cohaerentibus. Stamiiva 20—25; filamenta subpolyadelpha
;
antherae basi

affixae, oblongae, loculis longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium liberum, uniloculare; ovula nu-

merosa, in placentis tribus vel quinque, apice bifidis et reflexis affixa, campylotropa. Stylus teres,

glaber; stigma sulcatum vel partitum. Bacca sicca, confluentibus placentis, tri- ad quinque-locularis.

Semitta numerosa, hippocrepiformi-complicata, compressa, hilo et exostomio approximatis; testa crus-

tacea, fragilis; tegmen membranaceum. Embryo in medio albuminis subcarnosi, bicruris, teres; radiciila

acutiuscula; cotyledones lineares, acutiusculae; plumula minuta.

Arbusculae. Folia alterna, coriacea. Flores axillares, saepe solitares.

Door de wijze van zamengroeijing der helmdraden, door het eenhokkig vruchtbeginsel en de van drie-

tot vijfhokkige vrucht, door de aanzienlijke menigte zaadjes, welke de, uit het midden der vrucht

voortkomende moederkoeken bedekken, verschilt Adinandra genoegzaam van Sarosanthera en ook van

Cleyera, met welke laatste de Heer Arnott haar heeft willen vereenigen.

De vijf bekende soorten zijn op Sumatra en Borneo verzameld. In het westelijk gedeelte van eerst-

genoemd eiland en op het zuid-oostelijke van het laatstgemelde zijn zij, van eene weinig boven het zeevlak

verheven hoogte, tot op ongeveer 600 ellen boven hetzelve verspreid. Zij groeijen zoowel in de scha-

duwrijke bosschen, als in de meer opene streken, doch bloeiden het weligste op belommerde plaatsen.

Over het algemeen zijn het kleine boompjes met korte stammen en bijna piramidale kroonen, die door

een elfen glanzig, donker groen loof, en in den bloeitijd daarenboven door talrijke witte, dikwerf neder-

gebogene bloemen zijn versierd. De bloeitijd duurt, blijkens waarnemingen op Adinandra Jackiana

Botanica. 27



106

gedaan, zeer kortj de bevruchting begint reeds vóór de opening van de bloem. Het vruchtbeginsel

vertoont zich, zeer jong zijnde, eenhokkig, met drie of vijf moederkoeken, die uit den omvang der

holte voortkomen. Ieder dezer moederkoeken groeit tot in het midden van de holte, en verdeelt zich

daar in twee omgebogene beenen. In een’ meer uitgegroeiden staat van het vruchtbeginsel zijn de

omgebogene deelen van deze placentae elkander genaderd, waardoor in de holte drie tot vijf hokjes,

soms zelfs, ten gevolge van de vergrooting der verdeeling van de placentae, een nog grooter getal,

gevormd worden. Door de genoemde zaaddragers loopt van den bodem van het vruchtbeginsel af

aan, langs het begin van de splitsing, een bundel vaten. Deze verdeelt zich in zijnen loop en

geeft naar de eitjes takken af, welke niet zelden uit ééne spiraal, die uit een’ draad bestaat, worden

gevormd. — De eitjes volgen de gewone ontwikkeling der campylotropen. De kiem begint in dezelve,

even boven de bogt, naar den eimond; hare ontwikkeling heeft kort na hare verschijning eenen ronden,

vervolgens eenen ovalen vorm en, na meerdere uitgroeijing, dien van een’ cilinder.

I. ADINANDRA JACKIANA. Khs.

A. foliis oblongo-ellipticis obtuse acuminatis
,
gemmis glabris, pedunculis in pubinis articulatis, petalis glabris.

Arbuscula. 5—7 metrorum; truncus rectus, cylindricus, laevis, fuscus; corona pyramidalis, pa-

tens; rami patentes, teretes, glabri, fusci; ramüli subteretes vel subtetragoni, glabri. Folia alterna,

subdisticha, patentia, oblongo-elliptica, breviter obtuse acuminata, saepe cum mucronulo pubescente,

obsolete crenulata, utrinque glabra, coriacea, 0,04 lata, 0,08 longa, nervis vix conspicuisj petioli

semi-teretes, supra sulcati, glabri. Gemmae subteretes, elongatae, glabrae. Flores axillares, solitares

vel geminati, nutantes; pedunculi teretes, sursum incrassati, glabri. Caltx bibracteolatus, penta-

sepalus, aestivatione imbricataj bracteolae suboppositae, calyci approximatae, subrotundae, ciliolatae,

glabrae, coriaceae, persistentesj sepala erecta, subrotunda, obtusissima, ciliolata, glabra, carnoso-

coriacea, 0,008 longa, 0,006 lata. Corolla pentapetala, subcampanulata, aestivatione convolutaj

PETALA oblongo-ovalia, obtusa, glabra, carnosa, alba, 0,015 longa, 0,01 lata. Stamina 25, biserialiaj

FiLAMENTA monadclpha, ad medium usque connata, subtetragona, pilosaj antherae basi affixae, oblon-

gae, glabrae, biloculares, rimis longitudinalibus dehiscentes. Pollen sphaericum. Ovarium liberum,

hemisphaericum, apice attenuatum, glabrum, unilocularej ovula numerosa, affixa in placentis quinque

ex ambitu cavitatis productis, versus apicem bipartitis, partibus reflexis, campylotropa. Stylus teres,

glaberj stigma sulcatum vel quinquefidum. Bacca sicca, ovoïdeo-globosa, in stylum attenuata, glabraj

—

epicarpio subcoriaceo, sarcocarpio fibroso, endocarpio subeoriaceo, — quinquelocularis placentarum

concrescenti^. Semina numerosa; hippocrepiformi-complicata, saepe reniformia, fusca, nitida, hilo

et exostomio approximatis; testa crustacea, fragilis; tegmen membranaceum. Embryo in axi albuminis,

bicruris, cylindricus; radicula et cotyledones longitudine aequales.

Crescit in monte Galangan-Kwo: Sumatra.
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Eenmaal slechts heb ik deze gewassen gevonden, en wel bij eenen togt over het gebergte Galangan-

Kwo (*). Zij stonden in eene groep bij elkander, rondom een graf, op den top van dit gebergte, en

waren dus vermoedelijk daar aangeplant. Dit laatste doet de dichterlijke denkwijze dezer bewoners eer

aan, daar zij in het gebladerte, dat eenen zeer donkeren tint bezit, het beeld van den dood of de

verduistering van het ligchaam hebben meenen te zien, en bij de witte, telkens vernieuwende bloemen,

aan het onstoffelijke van den begravene hebben gedacht. Onder welken naam deze plant bij de Maleijers

van Padang enzv. bekend is, weet ik niet, doch op Benkoelen draagt zij dien van Bauwn Sariboe,

hetwelk, naar de gewone wijze van vertolking overgebragt, duizend-bladen zoude beteekenen. Dit

zoude echter geheel tegenstrijdig zijn, daar de boom niet naar de menigte van bladen, maar veeleer naar

die der bloemen kan genoemd worden. Het komt mij dus waarschijnlijker voor, dat de kletterende

beweging der harde bladen aanleiding tot dien naam kan gegeven hebben, in welk geval de overbrenging

van denzelven, naar ons taaleigen, zoude moeten wezen: bladen, die kletterend bewegen.

II. ADINANDRA TRICHOCORYNA. Khs.

A. foliis ovalibus utrinque acutiusculis, gemmis hirsutiusculis
,
pedunculis in pulvinis articulatis, petalis glabris.

Arbusculaj KAMI crccti, versus apicem ineurvati, subflexuosi, teretes, glabri, fuscij ramuli sub-

compressi, glabri, novelli hirsutiuseuli. Gemmae oblongae, compressae, saepe falcatae, aeutae, ubique

vel in margine hirsutiusculae. Folia alterna, erecto-patentia, ovalia, basi angustata, apice subemar-

ginata acutiuscula, obsolete rotundato-erenulata, utrinque glabra — novella subtus, praesertim in nervo

medio hirsutiuscula — , coriacea, 0,07 longa, 0,035 lata, supra laete olivacea, subtus flavo-virentia,

nervis patentibus; petioli subteretes, supra sulcati, glabri, 0,005 longi. Flores axillares, solitarii;

PEDUwcDLi in pulvinis inserti, reflexi vel cernui, subteretes, sursum incrassati, glabri
j

bracteolae

suboppositae, subaequales, rotundatae, ciliolatae, extus saepe carinatae, pubescentes, intus glabrae.

Calïx pentasepalus aestivatione imbricata; sepala basi connata, corolla aperta erecta, corolla delapsa

conniventia, demum patentia, inaequalia, obovato-rotundata vel subrotundata, obtusa, glabra, ciliolata,

medio carnosa, margine membranacea. Corolla pentapetala, campanulata, aestivatione convolutèj

PETALA obovata, obtusa, glabra, alba, margine membranacea. Stamina numerosa; filamenta polya-

delpha, introrse glabra, extrorse hirsutaj antherae 4—5 seriales, basi affixae, oblongo-lineares, con-

nectivo producto mucronatae, extus dense hirsutae, biloculares, rimis longitudinalibus dehiscentes.

Ovarium liberum hemisphaericum, in stylum attenuatum, glabrUm, spurio-quinquelocularej ovula nu-

merosa, placentis ex axe loculi productis affixa. Stylus cylindricus, sursum paulum attenuatusj stigma

obtusum, subsulcatum. Bacca sicca, calyce suffulta, turbinata, in stylum persistentem attenuata, glabra,

quinque- ad decem-locularis, dissepimentis crassis. Semiiva multa, saepe superimposita, biserialia, com-

{^) De naam Galangan-Kwo doet aan den Juno-vogel denken, welke aldaar zeer menigvuldig voorkomt en de

omstreken door zijn schel geluid, als koeö klinkende, doet weêrgalmen. Het geluid wordt door galangan zeer wel

gekenmerkt; dit galangan brengt gewis het woord klank voor den geest, als metaalgeluid.
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presso-nephroïdea, laevia, spadicea; hilüm lineareet exostomium approximatis
;
testa crustacea^ tegmen

membranaceum. Embryo in medio albuminis carnosi, cylindricus, bicruris, cruribus inaequalibus;

COTYLEDONES obtusaej RADicuLA acuta.

Crescit in Poeloe-lampei, juxta Martapoera, in monte Pamaüon: Borneo.

Aan de voorwerpen van iedere opgegevene groeiplaats is iets eigenaardigs, hetwelk, zoo de overgangen

niet bekend waren, tot de invoering van verscheidene soorten aanleiding zou kunnen geven. De voor-

werpen van Poeloe-lampei, hierboven beschreven, hebben de bladen het kleinste. Grooter zijn zij

aan de op Martapoera geplukte takken; daarenboven hebben deze bladen niet zeer spitse punten en soms

eene op de onderzijde digt behaarde middelnerf. Aan andere voorwerpen van daar, zijn de bladen iets

langer en aan de onderzijde van de middelnerf min of meer behaard; zij komen in vorm met die van

Poeloe-lampei overeen. De derde vorm, aan den berg Pamatton groeijende, gelijkt op dien van Poeloe-

lampei, doch verschilt door de meer rond-ovale gedaante der bladen en door de kortere bladstelen.

Deze drie vormen kunnen als verscheidenheden, met de namen A. angustata, op Poeloe-lampei;

obtusata, aan den Pamatton; acuta, bij Martapoera, aangeduid worden.

III. ADIlVANDRA DASYANTHA. Khs.

A. foliis oblongo-ovalibus
,
pedunculis et petalis dense sericeis.

Arbïiscüla 8 metrorum; rami erecto-patentes, teretes, pallide fumei, glabri; ramuli subteretes,

dense pubescentes. Folia alterna, oblongo-ovalia, basi acuta, apice acutiuscula, integerrima vel ob-

solete crenulata, ciliolata, supra glabra, subtus in nervo medio dense pubescentia, — novella subtus

pubescentia, — coriacea, 0,04 lata, 0,11 longa; petioli semi-teretes, supra plani, pubescentes, demum

glabri, 0,015 longi. Flores axillares, solitarii, bibracteolati; pedenculi teretes, superne incrassati,

pubescentes, admodum deciduae. Calyx pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatA; sepala

erecta, subaequalia, rotundata, obtusissima, saepe emarginata, ciliolata, extus in medio pubescentia,

carnosa, margine membranacea, 0,006 longa et lata. Corolla pentapetala, patens, aestivatione con-

volutè; PETALA obovata, obtusa, intus glabra, extus dense sericea, carnosa, alba, 0,014 longa, 0,01

lata. Stamina 20—25; filamenta basi monadelpha, parte libera lineari, glabra; antherae basi

affixae, oblongae, acutae, dense hirsutae, pilis erectis, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium

hemisphaericum, apice attenuatum, pubescens, uniloculare; ovula numerosa, campylotropa, in placentis

tribus vel quinque ex ambitu cavitatis productis, bifidis affixa. Stylus teres, glaber; stigma truncatum,

sulcatum. Fructus et semina praecedentis speciei.

Crescit in sylvis montis Melintang: Sumatra.
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IV. ADINANDRA EXCELSA. Khs.

A. foliis oblongo-ovalibus glabris, peclunculis in axillis sessilibus, petalis glabris.

Arbor 10 metrorumj truncüs rectus, cylindricus, cortice cinerascente tectusj corona pyramidalis,

foliosaj RAMi alterni, patentes, teretes, fusci, glabrij ramiili subteretes, glabri, raro pubescentes.

Gemmae elongato-conicae, pubescentes, praefoliatione equitante. Folia oblongo-ovalia, acutiuscula

vel breviter obtuse-acuminata, basi angustata, obsolete serrulata, utrinque glabra vel subtus punctulis

rugosa, coriacea, 0,14 longa, 0,055 lataj petioli semiteretes, supra plani, glabri, 0,01 longi. Flores

axillares, solitarii, subnutantes, bibracteati; pedunculi subteretes, glabri^ bracteae subrotundae,

obtusissimae, glabrae, eiliolatae. Caltx pentasepalus, persistens, aestivatione imbricata; sepala sub-

aequalia, erecta, subrotunda, obtusissima, ciliolata, glabra, coriaeea, 0,007 longa et lata. Corolla

pentapetala, subcampanulata, aestivatione convolutaj petala basi eonnata, oblonga obtusa, extus intus-

que glabra, carnosa, 0,012 longa, 0,006 lata, alba vel flavescentia. SrAuiiNA multa; filamenta sub-

polyadelpha: fasciculis tribus vel pluribusj filamentorüm partes liberae lineares, glabrae
j antherae

basi affixae, oblongae, dense hirsutae, biloeulares, rimis longitudinalibus dehiscentes. Ovarium libe-^

rum, subglobosum, apice attenuatum, glabrum, uniloculare^ ovüla numerosa, campylotropa. Ovulorum

insertio; fructus et seminum structura baud ab Adinandra Jaekiana diversae.

Crescit in montibus Sakoembang et Pamattön, ad ripas Pankinan: Borneo.

Tab. 18. 1. Figura Adinandrae excelsae. 1. Alabastrum. 2. Flos expansus. 3. Flos, calyce ablato. 4. FloSj calyce

et corolla ablatis. 5 et 6. Stamina. 7. Antherae sectio transversalis. 8. Ovarium, calyce, corolla et sta-

minibus ablatis. 9. Ovarium verticaliter sectum. 10. Ovarii sectio transversalis. 11. Loculi pars. 12. Pla-

centae sectio transversalis valde aucta ex ovario juniori. 13 et 14. Ovula. 15. Fructus. 16. Fructus

transversaliter sectus. 17. Fructus transversalis sectio. 18. Semen. 19. Semen verticaliter sectum. 20. Sym-

metria floris.

Door den ongunstigen invloed van den diorietbodem des bergs Pamattön, zijn de hier groeijende

Adinandra excelsa veel minder ontwikkeld dan die, welke langs de Pankinan-rivier en aan den berg

Sakoembang zijn waargenomen. De laatsten hebben dit eigenaardige, dat de schutblaadjes digt bij

den kelk staan en kleine kelkbladen gelijken
j
de beide eerst opgegevenen komen in de plaatsing

op eenigen afstand van den kelk, en in de gedaante van deze schutblaadjes overeen.

Y. ADINANDRA ACUMINATA. Khs.

A. foliis ovalibus acuminatis
,
pedunculis in pulvinis insertis verrucosis.

Arbuscula 6—8 metrorumj rami patentes, teretes, fusci, glabri^ ramuli subcompressi, pubes-

centes. Gemmae subteretes, elongatae, dense sericeo-pubescentes. Folia alterna, saepe subdisticha,

ovalia vel oblongo-ovalia, saepe obliqua, acuminata, acumine mucronulatè, basi acuta, serrulata, supra
Botanica. o o
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glabra, sublus pubescentia, — adultiora saepe glabra, — coriacea, 0,12 longa, 0,04 lataj petiolï

semi-teretes, supra plani, 0,004 longi. Peduwculi alares vel axillares, in pulvinis insertis, solitarii,

uniflori, teretes, verrucosi, 0,01 longi. Bracteae ovatae, obtusae, minutae. Caltx pentasepalus;

SEPALA subaequalia, subrolunda, obtusa, glabra, coriacea. Bacca sicca, globosa, stylo mucronata,

pubescens, quadri- vel bilocularis; dissepimentum subcarnosum. Sebiixa plurima, hippocrepiformi-

complicata, oblonga, compressa, utroque obtusa
j
testa crustacea; tegmen membranaceum. Embryo

in medio albuminis earnosi, bieruris, eylindrieus; radicula et coxyledones longitudine fere aequales.

Crescit in sylvis montis Melintang: Sumatra.

EURYA. Thunberg, R. Brown, De Candolle, Blume, etc.

Flores polygami. Calyx bibraeteolatus, pentasepalus, persistens, aestivatione imbrieatè, sepalis

subaequalibus. Corolla pentapetala, eampanulata, aestivatione imbrieata, petalis saepe coliaerentibus.

SxAMiNA 10—25, uni- vel biserialia; filamenxa basi subeohaerentia, glabra
j
anxherae basi affixae,

saepe basi eordatae, biloeulares, longitudinaliter dehiseentes, connectivo in laminam raueronulatam pro-

ducto. — Flos femineus eum rudimentis filiformibus staminum. — Ovarium liberum, tri- quinqueloeu-

larej ovula in singulo loeulo plura 4—20, plaeentis ex angulo centrali produetis pendula vel biseriatim

superimposita, campylotropa. Stylus tri- quinque-fidus vel-partitus; stigmata aeuta. Bacca pisiformis

tri- quinqueloeularis. Semina plura, pendula vel biseriatim superimposita, hippoerepiformi-complicata,

compressa vel angulata; epidermis semuvalis membranacea; testa crustaceaj tegmbn membranaceum.

Nucleus bieruris, cylindricus, albus. Embryo in axi albuminis granulati, cylindricus, radicula et coty-

ledonibus superis.

Arbusculae sempervirentes. Folia alterna, coriacea, serrata. Flores axillares, solitarii vel conferti,

parvi, albi vel flavi; pedunculi uniflori.

Dit geslacht werd door Thunberg voor eene, door hem op Japan gevondene plant, E. japonica,

gevormd, die, volgens hem, onder andere kenmerken, kapselaardige vruchten had. Genoemd ken-

merk is door den Heer De Candolle in zijne Monographie der Ternströmiaceae overgenomen; onder

bijvoeging, dat Kampfer aan deze plant eene bes toeschreef. De Heer R. Brown bevestigde de juistheid

der beschrijving van den laatsten, bij de bekendmaking van eene uit China afkomstige soort, E. chi-

nensis. Het kenmerk van den Heer R. Brown herhaalde de Heer Cambessèdes in zijne Monographie

(Mémoires du Museum d’Histoire Naturelle, Tom. 16, pag. 403 etc.). Daarentegen gaf de Heer

Blume, misleid door de verkeerde opgave van Thunberg, voor Eurya, onder den naam Geeria, een

op eigene onderzoekingen steunend geslachtskenmerk, bij de beschrijving der op Java en Celebes ge-

vondene soorten. Even zoo deden de Heeren Wight en Arnott, Prodromus Florae Peninsulae,

pag. 86, die in hun kenmerk albumen none opnemen; terwijl de Heer Blume, en ook ik, dit kenmerk

in alle soorten gevonden hebben.



lU

Door verscheidene der opgenoemde schrijvers is de verwantschap van Eurya en Freziera (Swartz), en

door den Heer Endlicher nog onlangs die van Freziera en Lettsomia (Ruiz en Pavon) opgegeven. Het

onderscheid der beide eerstgenoemde geslachten is in de dikwerf plaats hebbende afzondering der ge-

slachtsdeelen, in de aan den voet hartvormige insnede en in de aanhechting der helmknopjes gezocht.

Deze kenteekenen ter onderscheiding hebben, door de juistere beschouwing der bekende soorten van

Eurya, hunne waarde verloren, omdat in dezelfde bloemen, dikwerf de beide geslachten voorkomen,

de helmknopjes niet zelden aan den voet eene hartvormige insnede hebben en steeds aan den voet zijn

vastgehecht. Het onderzoek van een vruchtbeginsel van Freziera thaeoïdes doet mij vermoeden, dat men

door eene naauwkeurige waarneming van de bloem- en vruchtdeelen eenige afwijking, die tot onder-

scheidend kenmerk kan dienen, zal vinden
j
daar ik bij de eitjes de Chalaza tegenover het Exostomium

vond. Hierom heb ik de geslachten niet vereenigd. Omtrent Lettsomia (Ruiz en Pavon), hetwelk,

volgens de beschrijving, niet van Freziera afwijkt, kan ik alleen naar de, in den Prodromus van

gemelde schrijvers voorkomende opgave en afbeeldsel oordeelen, en schijnt mij de vereeniging van

Freziera en Lettsomia niet ongepast. Het nader onderzoek zal hier beslissen omtrent de verdeeling in

geslachten; doch als natuurlijke vormen zijn de Euryae voor de Flora van Azia’s zuid-oos telijke deelen,

hetgeen de Frezierae voor die der oostelijke streken, en de Lettsomiae voor die der westelijke oorden

van Zuid-Amerika zijn.

De soorten van Eurya behooren aan de Chineesch-Japansche, de Emodische, de Indische en de

Polynesische Flora. Twee derzelve, Eurya japonica en E. littoralis, zyn door de Heeren Thunberg

en von Siebold op Japan gevonden. Op zijnen togt naar Pekin, werd de Eurya chinensis door Abel

waargenomen. Andere soorten zijn door de Heeren Wallich en Royle aan den voet van het Himmalaya-

gebergte verzameld: de E. acuminata op 30° N. Br. tot op eene hoogte van 2200 N. ellen. Enkele

soorten zijn ons door de Heeren Wight en Arnott, als op het schiereiland Decan groeijende, bekend

gemaakt. De Heeren Wallich en W. Jack vermelden Pinang als hare groeiplaats; de Heeren

Reinwardt en Blume verzamelden soorten van Eurya op Java en Celebes, en wij vonden dezelve op

Java, Sumatra en Borneo. — Omtrent de gelijkheid of het onderscheid der in deze verschillende ge-

westen voorkomende soorten, waag ik het niet, eenige beslissing te doen, omdat, in een zoo natuurlijk

geslacht, alleen eene vergelijking van voorwerpen en zeer uitvoerige beschrijvingen of afbeeldingen, tot

derzelver bepaling kunnen dienen.

Op de gemelde groote Sunda-eilanden groeijen de soorten van Eurya van het zeestrand af tot op eene

hoogte van ongeveer drie duizend N. ellen boven het zeevlak; de Eurya glabra en E. coneocarpa op

Java, op ongeveer 2600 N. ellen, tegen den berg Gédé; de E. obovata BL, op het gebergte van de

noord-oostkust van Celebes; deE.reticulata, op eene hoogte van 3000 A. ellen, op den Merapi op Sumatra;

de E. Blumeana, aan den Patoeha, Tankoeban-prahoe enzv. op Java, op 2000 N. ellen: de E. nitida,

van het zeestrand af tot op eene hoogte van 1000 N. ellen, op Borneo; de E. angustifolia, op Sumatra aan

het zeestrand en op ongeveer 600 N. ellen boven het zeevlak. De bodem, welke haar tot standplaats

strekte was, in al de door ons bezochte streken, kiezelaardig, of min of meer, in de nabijheid der kraters,

verglaasd en moeijelijk tot verwering overgaande: zoodat de Euryae, als bewijzen van eenen niet zeer
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vruchtbaren grond kunnen worden beschouwd. Zij groeijen gezellig, als kleine groepen verspreid, in

de vlakte, of als hoofdplanten in de nabijheid der kraters. Op de laatste groeiplaatsen zijn zij dikwerf

slechts kleine struikvormige, op de eerste meer ontwikkelde boompjes. Derzelver kroonen zijn lang-

werpig, soms open en door geel-groene bladen bedekt. Aan het einde der jonge takjes zijn de pas ont-

wikkelende bladen soms blaauw gekleurd, en er wordt alsdan een overgang van deze kleur door het

donker-groene naar het geel-groene waargenomen. Tusschen de geel-groene bladen staan de kleine

bloemen in de oksels alleen, gepaard of in grooter aantal vereenigd. Zij versieren, telkens vervangen

wordende, de planten het geheele jaar. Ongeveer vier maanden na derzelver bloei vertoont zieh de

rijpe vrucht, eene kleine blaauwe ronde bes, en niet zelden prijken dan de pas ontluikende bloemen

en de rijpe vruchten naast elkander.
'

De bloemen der door mij onderzochte soorten waren tweeslachtig, mannelijk, of vrouwelijk. Meestal

hadden dezelfde planten deze drie verscheidenheden vereenigd; zelden waren zij tweehuizig. De

mannelijke, vrouwelijke en tweeslachtige bloemen hebben een zelfde zamenstel, met eene vijfvoudige

verdeeling en eenen afwisselenden stand der verschillende kransen. In dezelve zijn twee- of vijfmaal

zooveel helmdraden als deelen, in eene, twee tot drie rijen geplaatst. Deze hebben de helmdraden niet

zelden aan den voet met elkander en met de bloembladen zamengegroeid. Hunne helmknopjes zijn

langwerpig, vóór de opening dikwerf tot kleine vierkante vakjes ingesnoerd; zij beginnen van den top

af aan open te springen, en openen zich verder in de lengte. Hun stuifmeel is kogelrond, somwijlen

met eenen ring omgeven; bevochtigd, wordt het eivormig en springt dan aan de beide einden open. —
Het vruchtbeginsel verschilt weinig in uiterlijken vorm en inwendig zamenstel; het is bijna rond, drie-

tot vijfhokkig. Daarentegen zijn bij de aanhechting der eitjes, en later nog duidelijker in de vrucht,

twee grondvormen te onderseheiden. De eerste, de Eurya Blumeana enzv., heeft den moederkoek van

het jonge vruchtbeginsel in twee naast elkander staande plaatjes verdeeld, langs welke de eitjes boven

elkander zijn vastgehecht: dus in loodregte rijen. In de vruchten zijn de beide deelen van de placenta

door een uitgegroeid vliezig plaatje van het middelpunt verwijderd, en aan de einden omgebogen. Hier-

door zijn nu de zaden nog in twee rijen gesteld, doch nu door het gemeld verlengend vliesje van het

onverdeeld gedeelte van de plaeenta verwijderd. Somwijlen is dit vliezig plaatje genoegzaam verlengd,

om de hokjes in tweeën te verdoelen, en dus het getal te verdubbelen. Bij de tweede, Eurya nitida enzv.,

komt de plaeenta, als een bijna rolrond ligchaam, uit den binnensten hoek van het hokje, en verdeelt

zij zich vervolgens in even zoo vele takken, als er eitjes zijn. Aan deze takken hangen de eerst regte en

vervolgens omgebogen eitjes. In de vruchten vullen de zaden de geheele hokjes zoodanig, dat de

placenta geheel door hen bedekt wordt. Zij zijn dikwerf aan kleine vleezige takken, vermoedelijk de

verdikte deelen van de placenta, bevestigd. Hun vorm, door de voor hunne ontwikkeling aanwezige

ruimte bepaald, is dikwerf zeer onregelmatig, zaamgedrukt, niervormig of hoekig. In hun zamenstel

hebben zij eene vliezige epidermis seminalis, eene bruine, brooze testa, een vliezig tegmen en eene

witte, als een hoefijzer gebogene kern, waarin eene rolronde, gebogene kiem, door een korrelig kiemwit

volkomen omgeven wordt.
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I. EURYA EUPRISTA. Khs.

E. ramulis pilosis, foliis elliptico-oblongis acuminatis serratis, floribus confertis, sepalis emarginatis, fructubus

oblongo-rotuudatis.

Arbuscula 3—6 metroruiïij xruncus brevis, cylindricus, laete fuscusj corona elongato-pyrami-

dalis, aperta; rami alterni, patentes, teretes, fusci, glabriusculi; ramuli corapressi, dense et laele

fusco-pilosi. Gemmae elongatae, compressae, dense pilosae. Folia alterna, patentia, elliptieo-oblonga,

acuminata, supra basin serrata, supra nitida, subtus pubeseentia, — juniora subtus, praesertim in nervo

medio dense pubescentia, — coriacea, 0,07 longa, 0,02 lata; petioli subteretes, pubeseentes, 0,002

longi. Flores polygami, axillares, saepe 4— 10 conferti, raro geminati vel solitariij pedunculi uniflori,

teretes, glabriusculi, 0,002 longi. Flores masculi. Calyx bibraeteolatus, pentasepalus, persistens,

aestivatione subimbrieata; bracteolae ovatae, acutae, glabrae; sepala inaequalia, rotundata, emar-

ginata, glabra. Corolla pentapetala, subcampanulata, aestivatione imbricatè ;
petala aequalia , ovato-

oblonga, obtusa, emarginata, glabra, trinervia. Stamina 20, biserialiaj filamenta basi subcohaerentia

,

subuliformia, glabra
j
antherae basi alïixae, oblongae, basi eordatae, longitudinaliter dehiscentes, eon-

nectivo brevi mucronulato. Pistilli rudimentum semi-ovoïdeum, attenuatum. Flores feminei. Calyx

et COROLLA floris masculi. Staminum rudimenta filiformia, glabra. Ovarium ovoïdeum, acutum, glabrum,

tri- quadrilocularej ovula 10— 16 in singulo loculo, placentis ex angulo loculi productis et bipartitis

affixa, biserialia, superimposita, campylotropa ,
disciformia. Styli tres ad quinque, liliformes, patentes;

STIGMATA acuta, recurvata. Bacca pisiformis, oblongo-rotundata, tri- quadrisulcata, glabriuscula,

stylos persistentes ferens, epicarpio membranaceo, sarcocarpio succoso, fibroso, endocarpio subcrus-

taceo, fragili, tri- quadri- raro quinquelocularis. Semina 10 vel plura in singulo loculo, in placentis ex

axi anguli loculi productis, bipartitis et membranaceis affixa, biseriata, superimposita, oblonga, compressa

vel quadriquetra, scrobiculata, fusca; testa crustacea, fragilis; tegmen membranaceum. Nucleus

cylindricus, hippocrepiformis, albus. Embryo in medio albuminis granulosi, bicruris, cylindricus;

RADicuLA et coTYLEDONES fcrc acqualcs.

Crescit juxta Doekoe, Pinang etc.

:

Sumatra.

Als struiken met langwerpige of ronde kroonen, of als kortstammige boompjes met piramidenvormige,

naar beneden versmallende of geknotte kroonen, was de Eurya euprista, in de door ons bezochte streken

van Sumatra, tamelijk verspreid. Zij groeit daar in de nabijheid van het meir Samawang, in de

zoogenaamde twintig Kotta’s, op eene hoogte van 500 tot 700 N. ellen, in eenen bruinen, leemigen

zandgrond, uit welken, wel is waar, goud wordt opgedolven, doch waar de rijst slechts een’ vijfvoudigen

en soms nog geen’ tweevoudigen oogst oplevert. Hier stond zij in gezelschap van Myrtus spectabilis.

In de lage streken, bewesten de bergketen, is zij op de opene, onbeschaduwde plaatsen, waar de

afgespoelde grond de bovenlaag vormt, tot aan het groote bosch vrij menigvuldig. Over deze glooijende

vlakte wast de Eurya euprista alleen staande, of als gezellige plant, of in vereeniging met andere ge-

wassen. Nu eens bestaan deze groepen uit struikvormige gewassen, dan weder uit hoornen, struiken

en slingerplanten. Bij de eerstgenoemden zijn het vooral Myrtus tomentosa, Glochidion littorale en

Botanica. 29
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Melanthesa; bij de laatste vereenigingen groeijen rondom Dicalyx odoratissimus, de gemelde gewassen,

Melastoma polyanthum, Tetracera rigida, niet zelden Unearia, en de eene of andere soort van üvaria.—
De jonge loten waren in de streken van Paauw door de Tapieren afgebeten.

De in de omstreken van Samawang groeijende planten hebben de bladen puntig; die van de beneden-

landen meer toegespitst. Daarenboven bestaat er bij de verzamelde voorwerpen eenig versehil in de

haarbekleeding der takken en der bladen, welke bij die van Doekoe niet aanmerkelijk, doch bij die van

andere plaatsen, aan de jongere takjes zeer aanzienlijk is.

De Eurya euprista is zeer verwant aan de Eurya serrata, door den Heer Blume in de Bijdragen,

bl. 124, beschreven; zij kan door den meer platgedrukten vorm der vrucht en door de aanhechting der

zaden aan de, in de hoeken van de hokjes vastzittende placentae, onderscheiden worden. Op Amboina

groeit een vorm van Eurya, die met E. euprista, even als met E. serrata zeer gelijkvormig is: van beiden

verschilt zij door den tolvorm, en van al degenen, die ik gezien heb, ook door de haarbekleeding der

vruchten: hetgeen den naam E. trichocarpa zeer eigenaardig maakt.

II. EURYA GLABRA. Bl.

E. ramulis glabris
,

foliis ellipticis serratis utrinque glabris
,
lïoribus confertis

,
sepalis orbiculatis

,
fructubus depresso-

sphaeroïdeis.

Blume, Bijdragen tot de Flora van Neerl. Indië, pag. 125.

Arbuscula 2—6 metrorum; truncus brevis, cylindricus; corona elongato-conica, aperta; rami dif-

fusi, alterni, teretes, nigro-fusci, glabri; ramuli subteretes aut compressi, glabri. Gemmae compressae,

glabrae. Folia elliptica, obtuse vel emarginato-acuminata, sursum serrata, utrinque glabra, coriacea,

0,08 longa, 0,025 lata; petioli semiteretes, glabri, 0,007 longi. Flores polygami, axillares vel

foliorum abortu alares, conferti. Flores masculi. Caltx bibracteolatus, pentasepalus, persistens,

aestivatione imbricatè; bracteolae inaequales, concavae, extus subcarinatae, subrotundae acutiusculae,

calloso-mucronulatae, glabrae, carnosae; sepala subaequalia, orbiculata, subconcava, glabra, 0,005

longa, 0,003 lata. Corolla pentapetala, subcampanulata, aestivatione imbricata; petala basi adhae-

rentia, oblonga, obtusa, 0,007 longa, 0,003 lata. Stamina 20, raro 10, biserialia, alterna; filamenta

subuliformia, glabra; antherae basi affixae, oblongo-ovatae, basi cordatae, biloculares, longitudinaliter

dehiscentes, connectivo in mucronulum producto. Pistilli rudimentum cylindricum, acutum, glabrum.

Flores feminei. Caltx et corolla floris masculi. Ovarium liberum, depresso globosum, glabrum,

tri- quadriloculare ;
ovula 8—10 in singulo loculo, campylotropa. Stylus teres; stigmata quatuor,

patentia, filiformia, acuta. Bacca depresso-sphaeroïdea, subtri-quadrisulcata, stylo mucronata, glabra,

coerulea. Baccae et seminis structura haud diversa, ab eadem Euryae serratae.

Crescit in summo montis Gèdé: Java.
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De Eurya glabra hebben wij alleen op den berg Gédé, op Java, verzameld. Zij begint daar op

ongeveer 2400 N. ellen met enkele groepen, en is vervolgens tot aan den top van dezen berg in grooter

aantal verspreid. Op enkele plaatsen vormt zij de hoofdplant, en is zij van Myrica javanica, Gaultheria,

Thibaudia, Photinia integrifolia enzv. vergezeld. Op andere oorden zijn de soorten van Thibaudia en

Vireya BI. (Rhododendron) talrijker. Dan rijst de Eurya glabra door piramidenvormige kroonen boven

dezen uit, en is zij daarenboven, door bet géel-gróéne loof, van de lagere gewassen te onderscheiden.

Zij bloeit gedurende het geheele jaar; doch hét rijkste in het drooge jaargetijde, en de vruchten

erlangen in drie tot vier maanden hare rijpheid. Hare vruchten worden, wegens het saprijke vleesch,

dat dezelve omkleedt, door den Ixos bimaculatus en eene soort van duif, die op Columba Capellei gelijkt,

gegeten. Daardoor is de verspreiding der plant tusschen de blokken van den lavastroom, onder den

naam Goenong Batoe bekend, verklaarbaar. Daarentegen kan het bepaalde voorkomen van de Eurya

glabra op het gebergte Gédé, aanleiding geven tot het geloof, dat de beide gemelde soorten van vogels,

die hier leven, zich tot deze hooge oorden bepalen en uiterst zelden naar andere bergtoppen verhuizen.

De Eurya glabra bezit van al de mij bekende soorten de grootste bloemen, welke, vóór de ontwikkeling,

tusschen twee kleine, afwisselende, eironde, spitse, gekielde blaadjes zijn verborgen. Hare bladen

hebben over het algemeen eene langwerpig elliptische gedaante, met puntige of stomp toegespitste

uiteinden. Bij sommigen zijn de punten stomp en verkrijgt het blad daardoor eene omgekeerd eivormige

gedaante; deze vorm is dikwerf tusschen den gewonen gemengd, en in het Herbarium van den Hoog-

leeraar Reinwardt zijn bij voorwerpen, die aan de zuidelijke helling van den berg verzameld werden,

bijna al de bladen omgekeerd eivormig. Hun rand is door een kraakbeenig randje bezoomd en stomp

gezaagd; zoowel op de onder- als op de bovenvlakte vertoont zich de nervuur netvormig. — De knoppen

der bladen, vooral bij deze soort, door mij nagegaan, zijn vóór hunne uitgroeijing naakt, of door een

klein, langwerpig, schubvormig blaadje bedekt, hetwelk niet boven de oksels der bladen, waar de

knoppen zijn geplaatst, uitgroeit. In dezelve omvat ieder blad het volgende schrijlings.

Deze soort verschilt van de Eurya japonica door de ongevleugelde takjes, de grootere, met fijnere

en scherpere tandjes gezaagde bladen; van de E. reticulata, door de van eenen uitstekenden rand

voorziene takjes, door de meer langwerpige, scherper gezaagde blaadjes, en door de ronde, van boven

dikwerf platgedrukte vruchten; van de E. nitida, door de nervuur der bladen en den kegelvorm der

vruchten
;
en van deze en al de opgenoemde soorten door de grootte der kelkbladen.

III. EURYA NITIDA. Khs.

E. ramulis glabris, foliis lanceolato-ellipticis serratis nitidis, floribus geminatis vel solitariis, sepalis late ovatis,

fructubus sphaeroïdeis.

Arbuscula 3—6 metrorum; truncus brevis, cortice nigrescente tectus, ligno rubescente, sat valido;

RAMi difïusi, alterni, teretes, grisei; ramuli compressi, glabri, fuscescentes. Folia lanceolato-elliptica.
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vel ovalia, acutiuscula, serrata, basi cuneata et integerrima , utrinque nitida, coriaeea, 0,055

longa, 0,02 lataj petioli semiteretes', glabri, 0,003 longi. Gemmae subteretes, attenuatae. Flores

axillares, solitarii vel geminati, polygami. Flores maseuli. Calyx bibraeteolatus, pentasepalus,

persistens, aestivatione imbrieat&j bracteolae suboppositae, calyci approximatae
, ovatae, aeutae,

glabrae, minutaej sepala inaequalia [duo exteriora minora, ovata, obtusa; tria interiora subrotunda,

obtusissima] glabra 0,002 longa et lata. Corolla pentapetala, campanulata, aestivatione imbricata;

PETALA basi adhaerentia, obovata, emarginata, crenulata vel integerrima, basi squamulata, glabra,

0,004 longa, 0,002 lata. Stamina 10, liberaj riLAMEWTA teretia, sursum attenuata, glabra; awtherae

basi alïixae, oblongae, basi cordatae, connectivo in mucronulum producto, biloculares, rimis longi-

tudinalibus dehiscentes. Pollen sphaerieum. Pistilli rudimentum hemisphaericum glabrum. Flores

feminei. Calyx et corolla floris maseuli. Stamina nulla vel rudimenta eorum filiformia. Ovarium

liberum, ovoideum, versus apicem attenuatum, glabrum, triloculare; ovula 6— 10, campylotropa,

plaeentis partitis ex axi loculi productis affixa. Stylus subteres, glaber; stigmata tria approximata,

demum patentia, filiformia. Bacca pisiformis, parte styli mucronata, saepe obsolete trisulcata, glabra,

coerulea, trilocularis; dissepimenta membranaeea. Semina 4—8 in singulo loculo, hippocrepiformi-

complicata, ovata, compressa, hilo et exostomio approximatis; testa crustacea, scrobiculata; tegmen

membranaceum, tenue. Embryo in medio albuminis albi et granulati, cylindricus, bicruris; radicula

acutiuscula; cotyledones obtusae.

Crescit in montihus Pamatton, Sakoembang, Batoe , Rantau: Borneo.

Tab. 17. Figura hujus speciei. 1. Ramus femineus. 2. Ramus masculus. 1. Flos. 2. Flos, calyce ablato. 3. Calyx

explicatus. 4. Petalum intus visum. 5. Flos masculus, calyce et corolla ablatis. 6 et 7. Stamina.

8. Pistilli rudimentum et stamen unicum. 9. Ovai’ium. 10. Ovarium verticaliter sectum. 11. Ovarii trans-

versalis sectio. 12. Fructus cmn calyce persistente. 13. Fructus verticaliter sectus. 14. Semina denudata.

15. Placenta cura ovulis. 16. Semen. 17. Semen verticaliter sectum. 18. Embryo.

De door mij, onder den naam Eurya nitida vereenigde gewassen, kunnen misschien later tot de

vermeerdering van het getal soorten des geslachts Eurya, het hunne bijdragen. Wanneer men de

verschillendste vormen met elkander vergelijkt, vindt men dezelve wezentlijk zeer afwijkend. Op iedere

plaats, waar wij deze gewassen verzamelden, leverden zij het eene of andere verschil op in hunnen vorm.

De aan den voet van den Sakoembang groeijende planten hebben de bladen elliptisch, naar den voet

versmald in een steeltje van ongeveer der lengte van het blad, aan of naar de punt zeer toegespitst, met

stompe zaagtanden. Aan dien van den Goenong Batoe, een’ voorheuvel van een meer westelijk gelegen

gebergte, zijn de bladen grooter, verder van elkander verwijderd, veel korter gesteeld, aan den top in

eene kortere spits uitloopende, en met grootere stompe zaagtanden voorzien. Op de kruin en langs

den voet van den berg Pamatton groeijen twee vormen. De voorwerpen van de kruin, ten gevolge

van het eigenaardige des bodems, alleen door regenbuijen bevochtigd, zijn op het aanzien minder uit-

gegroeid; de takken zijn door eenen breeden rand bezoomd, de bladen zeer kort gesteeld, ovaal, met

eene stompe punt, kleine stompe zaagtanden en tamelijk dik. Aan dezelve zijn de bloemen, welke

gewoonlijk gepaard in de oksels der bladen staan, aan eenige takjes zeer digt bij elkander; zoodat zij.
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ingeval de boven dezelve geplaatste bladen niet ontwikkeld waren, aren zouden vormen. Deze afwijking,

aan takjes van eene gelijke ontwikkeling voorkomende, is een gevolg van de standplaats, en schijnt mij

toe, veroorzaakt te worden door eenen stilstand van groei, welke bij gemis van den noodigen regen plaats

heeft. De andere vorm uit deze streken heeft de bladen langwerpig-ovaal, aan de beide einden toege--

spitst, met scherpere zaagtanden, en van eene dunnere zelfstandigheid.

Deze soort is bij de bewoners van de boorden der Doeson-rivier, onder den naam Toeangau bekend.

IV. EÜRYA CONEOCARPA. Khs.

E. ramulis glabris, foliis lanceolato-ellipticis serratis glabris, floribus geminatis, sepalis ovatis, fructubas turbinati?.

Areuscula facie Euryae glabrae. Kami patentes vel erecto-patentes, subteretes, saepe compressi,

glabri, fusci vel glandacei; ramuli subcompressi, glabri, saepe marginati. Folia alterna, subdisticha,

erecto-patentia, lanceolato-elliptica in planta mascula, oblongo-ovata in planta feminea, basi angustata,

obtuse acuta vel acuminata, a medio ad apicem usque obtuse serratis, serraturis mucronulatis vel

callosis, utrinque glabra, nitida, coriacea, 0,06 longa, 0,015 lata vel 0,05 longa, 0,02 lata, nervis

reticulatis, supra exsculptis, subtus prominentibus
j
petioh semiteretes, glabri, 0,003—0,005 longi.

Gemmae compresso-subulatae, glabrae. Flores axillares, geminati, raro solitariij peduncüli tetragono-

compressi, glabri
j
bracteae flori approximatae, subaequales, ovatae, obtusae, glabrae. Alabastrum

ovoïdeum. Flos masculus. Calyx pentasepalus, aestivatione imbricata; sepala erecta, late ovata,

obtusa, apice cum mucronulo calloso, utrinque glabra. Corolla campanulata, pentapetala, aestivatione

imbricatè; petala basi adhaerentia, obovata, obtusa, glabra. Stamiwa 10— 15, biserialia, alterna

saepe breviora; filamenta linearia, attenuata, glabra; axtherae basi affixae, oblongo-ovatae, connectivo

in raucronulum producto. Pistilh rudimentum attenuato-conicum, glabrum. Flos femineus. Calyx

et COROLLA floris masculi. Ovarium semi-ovoïdeum, attenuatum in stylum tri- quinquepartitum, glabrum,

tri- quinqueloculare; oviila in singulo loculo 10—20, biserialia, placentae lineari axi loculi insertae alïixa;

STIGMATA 3—5, subuliformia, intus papillata. Bacca turbinata, subattenuata, glabra, trilocularis.

Semixa 8—10 in singulo loculo, superimposita, placentae lineari lamellae ope in loculum productae affixa,

deformia, saepe compressa, hilo et exostomio approximatis. Structüra seminum similis Euryae serratae.

Crescit in monte Gédè: Java.

Deze soort groeit, even als de Eurya glabra, op of even beneden de kruin van het gebergte Gédé.

De laatstgenoemde is echter meer langs het zuidelijk en zuid-oostelijk gedeelte verspreid, en wast tevens

langs de helling van het, onder den naam Seda-ratoe bekende, gedeelte van het gebergte; de Eurya

coneocarpa daarentegen, wordt menigvuldiger gevonden op de noordelijke grenzen der kruin. Door

de groeiwijze en de plaats, waar zij voorkomt, is zij zeer verwant aan de soort, welke met haar in de

gemelde oorden wordt aangetroffen
;
doch door den vorm der bladen en vooral door de bloeiwijze, met
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gepaarde vrouwelijke bloemen, en ook door den tolvorm der bessen, van deze gemakkelijk te onderseheiden.

Onder elkander versehillen de waargenomene gewassen in de groeiwijze, welke met den bodem, waarin

zij geworteld zijn, in verband staat. Die van steenaehtigen grond zijn meer zaamgedrongen, hebben

de bladen digter bij elkander en iets breeder; de anderen, in meer verweerde aarde wortel schietende,

zijn slanker, met langere en meer van elkander verwijderd staande bladen. Aan beide vormen vindt men,

nevens den gewonen bladvorm, kleinere, omgekeerd eivormige, soms geheel gaafrandige bladen, digt

bij den oorsprong der takjes.

V. EURYA OBOVATA. Bl.

E. ramulis glabris, foliis obovalibus serratis glabris, floribus axillaribus solitariis vel geminatis, fructubus oblongo-

rotuudatis.

Eurya celebica. Rwdt. Hb. (Anno 1821).

Arbuscülaj KAMI tcretcs, saepe marginati, glabrij ramuli subtriangulares, angulis saepe ancipitibus,

glabri, fuscescentes. Folia alterna, approximata, patentia, obovalia, obtusa, basi cuneata integer-

rima, supra basin obtuse serrata, utrinque glabra, coriacea, 0,02 longa, 0,01 lata; petioli semiteretes,

glabri, 0,002 longi. Pedunculi axillares, solitarii vel geminati, glabri. Caltx bibracteolatus, penta-

sepalus, persistens; bracteolae suboppositae, calyci approximatae, ovatae, mucronulatae, glabrae;

SEPALA inaequalia: duo minora ovata obtusa, tria subrotunda emarginata, glabra. Corolla penta-

petala, aestivatione imbricataj petala subaequalia, obovata, obtusa, glabra, membranacea. Ovariuih

subovoïdeum, glabrum, triloculare; ovula 10—12 in singulo loculo, superposita, subcampylotropa

;

STYLUS teres, brevisj stigmata tria, filiformia. Bacca pisiformis, subdepressa, styli parte mucronata,

glabra, trilocularis. Semina 6— 10 in singulo loculo, superposita, ovata, compressa, hippocrepiformi-

complicata, structura seminis Euryae nitidae.

Crescit in monte Klabat: Celebes
{ fide Clar. Reinwardt); in montihus

Gédé et Pangerango: Java {jide Clar. Blume).

VI. EURYA RETICULATA. Khs.

E. ramulis glabris
,

foliis ovalibus acutiusculis grosse sei’ratis
,

floribus geminatis
,

sepalis subrotundis
,
fructubus

turbinatis.

Arbuscüla unius ad trium metrorumj truncijs cylindricus, nigrescens; corona subrotunda, dense

foliata; rami diffusi, approximati, teretes, glabri, fuscij ramuli alterni, patentes, teretes vel compressi,

marginati vel subtriangulares, glabri. Gemmae glabrae. Folia alterna, ovalia, acutiuscula, saepe

emarginata, basi cuneata integerrima, sursum obtuse serrata, utrinque glabra, coriacea, 0,035 longa,

0,02 lata; petioli glabri, 0,062 longi. Flores axillares, geminati, raro solitarii; pedunculi glabri.

Calyx bibracteatus, pentasepalus, aestivatione imbricatè; bracteae ovatae, acutae; sepala inaequalia.
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subrotunda, acutiuscula, glabra. Corolla pentapetala, campanulata, aestivatione subimbricata; petala

basi adhaerentia, obcordata, glabra. Stamina 25, pluriserialiaj filamenta subcohaerentia, filiformia,

glabra; antherae basi affixae, lineares, connectivo in mucronem producto. — Bacca turbinata, glabra,

coerulea, trilocularis, epicarpio membranaceo, sarcocarpio succoso, endocarpio membranaceo. Semiwa

3—6 in singulo loculo, axi loculi affixa, subdisciformia ,
in centro excavata, hippocrepiformi-curvata;

spermodermis tenuissime membranacea; testa crustacea, scrobiculata, fusca; tegmen membranaceum.

Embryo in axi albuminis albi, hippocrepiformis, cylindricus; radicüla obtusa; gottledones breves,

subaequales; plümüla baud conspicua.

Crescit in summa montis Merapi: Sumatra.

Tab. 17. 3. Figura Euryae reticulatae.

Rondom den krater van den vuurberg Merapi wordt de Eurya reticulata als kleine struiken opgemerkt.

Zij dragen in haar geheele voorkomen het kenmerk der hooge groeiplaats en der weinige beschutting, tegen

de in deze hooge streken heersehende koude en harde winden. De struiken zijn Ineengedrongen, met

zeer brooze takken. Hunne bladen staan digt boven elkander, hebben de nerven zeer uitgegroeid en

als in een net verbonden. Aan dezelve zijn de tandjes dieper, dan bij andere soorten, ingesneden en als

een eenigermate rond lobje boven de insnede uitstekende.

VII. EURYA BLUMEANA. Khs.

E. ramulis pubcscentibus, foliis oblongo-ellipticis serratis, floribus solitariis vel geminatis, scpalis rolundatis, fruc-

tubus globosis.

Arbtjsccla sex ad octo metrorum; corona aperta, hemisphaerica; rami patentes, teretes, glabri,

fusci; RAMULi alterni, subteretes vel compressi, pubescentes. Gemmae elongatae, dense pubescentes.

Folia alterna, oblongo-elliptica, raro elliptica, obtuse acuminata, basi cuneata integerrima, supra

basin serrata, serraturis obtusis saepe mucronulatis, supra glabra, subtus praesertim in nervo medio

pilosa, coriacea, 0,07 longa, 0,02 lata; petioli semiteretes, supra plani, pubescentes, 0,003 longi.

Elores unisexuales, raro hermaphroditi, axillares, geminati vel solitarii; pedunculi teretes, pubescentes,

0,002 longi. Flores masculi. Caltx bibracteolatus, pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatè;

BRACTEOLAE suboppositaC ,
ovatac, acutae, pubescentes, minutae; sepala pubescentia, inaequalia: duo

minora ovata, obtusa; tria majora subrotunda, obtusissima, saepe emarginata. Corolla pentapetala,

subcampanulata, aestivatione imbricata; petala oblonga, obtusa, integerrima, glabra, subcarnosa.

Stamina 15, uniserialia; filamenta basi cohaerentia, filiformia, basi incrassata, glabra; antherae

basi affixae, lineares, basi subcordatae, biloculares, loculis rimis longitudinalibus dehiscentibus, con-

nectivo in laminam acutam producto. Pistilli rudimentum elongato-eonicum
,
glabrum. Floris

feminei calyx et corolla eaedem ac floris masculi. Ovarium globosum, attenuatum, glabrum, triloculare;

OVULA 6— 10 in singulo loculo, superimposita, hippocrepiformi-complicata» Stylus subtrigonus, glaber;
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STIGMATA tria, filiformia, patentia. Fructus pisiformis, subdepressus, styli parte mucronatus, glaber.

Fructès et SEMiNis structura eadem ac Euryae serratae.

Crescit in montihus Patoeha, Talaga-Bodas etc.: Java.

De bovengenoemde soort groeit in de nabijheid der kraters van den Patoeha, Papandajang en Talaga-

Bodas, in eenen naar de Eurja glabra gelijkenden vorm. Zij is aldaar nergens hoofdplant, doch slechts

in groepen of alleenstaande
,
tusschen andere kleine boomsoorten verspreid. Zoo vonden wij haar om

den Talaga-Bodas, tusschen Myrica javanica, Acronodia punctata, Melastoma sylvaticum, Bongsoa ellip-

tica, Vireya (Rhododendron) retusa, enzv. Met de beide eerstgenoemden komt zij door hare hoogte

overeen, terwijl zij door het lichter groene loof en de minder bladrijke kroonen verschilt. De anderen,

met donker groene bladen: Melastoma en Bongsoa, of met bladen, wier bovenvlakte groen en onder-

vlakte bruin geschubd zijn: Vireya, groeiden onder hare kroonen en vormden op enkele plaatsen zeer

digte groepen. Hier en daar stond zij, met Myrica javanica, tusschen Gleichenia vulcanica, en droeg,

even als deze, in hare schrale, ranke groeiwijze, het bewijs van eenen onderdrukten wasdom. De vruchten

van de Eurya Blumeana, benevens die der Myrica javanica, strekken tot voedsel aan de Columba oxyura en

C. porphyrea, welke hier zeer talrijk zijn, en in de Myrica hare nesten van takjes dezer boomsoorten en

van de schubben der boomvaren gemaakt hadden. Aan het vleesch dezer vogels deelt zich de eigen-

aardige aromatische, naar terpentijn zweemende reuk van de vruchten der Myrica mede.

SAURAUJA. WiLLDENOw, De Candolle, Blume, enzv.

De geschiedenis van het geslacht Saurauja, tot in 1822, is uitvoerig door den Heer De Candolle

(Mémoires de la soc. physique de Genève, Tom. I. pag. 393 et suiv.) en onlangs, van dat tijdvak

tot op den tegenwoordigen tijd, door den Heer Bennet (Plantae Javanicae rariores a Clarissimo

Horsfield lectae, pag. 171) behandeld. Ik zal haar hier slechts met weinige woorden en eene kleine

bijvoeging herhalen. De eerste soort van dit geslacht, welke Willdenow bekend maakte, berustte op

eene, door Bredemeyer, uit Caracas overgezondene plant. De latere, door den Heer De Candolle be-

schrevene en afgebeelde soorten, waren door Sessé en Mocino in Mexico, door Noronha, Commerson,

La Haye en Leschenault op Java, en door den Heer Wallich in Nepaul verzameld. Noronha gaf aan

deze gewassen den geslachtsnaam Scapha; Leschenault dien van Van Alpheniaj Sessé en Mocino noem-

den haar Davya en Leucothea. Bij deze namen moet die van Overstratia, welke Deschamps aan zijne

op Java gevondene soorten gaf, worden gevoegd. Kort na de bekendmaking der verhandeling van den

Heer De Candolle werden er eenige soorten door den Hoogleeraar Reinwardt, onder den naam Marumia

beschreven en, een paar jaren later, negen soorten, waarvan eenige door de Heeren De Candolle en

Reinwardt vermeld, als soorten van Saurauja, door den Heer Blume bekend gemaakt. Bij deze in

den Archipel gevondene soorten, voegde de Heer Wallich, in zijne lijst, vier soorten van Pinang,

Nepaul, Silhet en Punduaj terwijl er, volgens de opgave van den Heer Bennet, nog verscheidene
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onbeschrevene soorten in het Herbarium, dat de Heer Horsfield op Java bijeenbragt, bestaan. In de

verzameling van Kuhl en van Hasselt bevinden zich verscheidene der, op Java gevondene, reeds bekend

gemaakte soorten. Die van Zippelius bevat soorten van Ambon en van Nieuw-Guinea. Onder onze

op Java, Borneo en Sumatra bijeengebragte gewassen zijn verscheidene nieuwe soorten van dit ge-

slacht. — Bij dit geslacht behooren, volgens den Heer Kunth, de als Palava, door Ruiz en Pavon

(Apatelia De Candolle) beschrevene gewassen en, naar de beschrijving oordeelende, ééne door Roxburgh

en meerdere door W. Jack, als soorten van Ternstroemia gekenmerkte planten.

De bekende soorten van dit geslacht zijn in Zuid-Amerika en in de zuid-oostelijke deelén van Azië

verzameld. In het eerstgemelde werelddeel groeijen zij in de gebergten van Venezuela, Mexico en Peru.

In Azië zijn eenige soorten op het vasteland van Indië gevonden
j

zij verspreiden zich daar tot in Nepaul.

De anderen, ongeveer het drie vierde gedeelte van het geslacht, zijn op de zuid-oostelijke eilanden, van

Sumatra tot Nieuw-Guinea, tusschen de 100° en 138° lengte, bijeengebragt. Zij groeijen daar van het zee-

strand af, of soms op een weinig boven hetzelve verhevene plaatsen, tot op ruim 2300 ellen. Somwijlen

worden zij op onbeschaduwde, doch gewoonlijk op beschaduwde plaatsen, als gezellige gewassen gevonden.

Op Java wassen de Saurauja Noronhiana en S.cauliflora menigvuldig in de dalen, door welke de bergbeken

stroomenj de S. micrantha, aan den waterval van den Tjikondoel, langs eene steile, rotsige helling;

de S. Reinwardtiana, hirsuta en bracteosa, meer binnen in de bosschen, vooral op vlakke ruggen; de

S. leprosa onbeschaduwd, in de nabijheid van de kraters van den Papandajang, Talaga-Bodas enzv.;

allen tusschen 300 en 2000 ellen. Op Sumatra groeit de S. vulcani tegen den berg Merapi, op ongeveer

2000 ellen; de Saurauja Singalangensis enzv., in de bosschen, van 200 tot 800 ellen, en de S. media en

S. Jackiana, op dezelfde standplaatsen als de S. Noronhiana en S. cauliflora, op Java. In het zuid-oostelijk

gedeelte van Borneo wast de S. subcordata, ferox, Tewensis enzv., niet zeldzaam op de kleine heuvels

langs de Téwe-rivier, 50 tot 100 ellen hoven het zeevlak, en de S. excavata, Sakoembangensis enzv.,

hier en daar op den berg Sakoembang, tot op ongeveer 1000 ellen hoogte. Aan den noord-oostel ijken

hoek van Celebes groeijen, blijkens het Herbarium van den Hoogleeraar Reinwardt, de S. spadicea en

S. pentapetala. Het eiland Ambon is, volgens de onderzoekingen van de Heeren Reinwardt en Zippelius,

de groeiplaats der Saurauja tristyla, en bezit, met Nieuw-Guinea, eenige aan de S. hirsuta en Reinwardtiana

verwante soorten.

De door ons verzamelde soorten zijn boomen of struiken, met piramidenvormige, langwerpige of

halfronde kroonen, die dikwerf van binnen zeer schaars en naar den omtrek digt met bladeren zijn

voorzien. Haar stam is, bij de boomvormende soorten, onregelmatig rolrond; hij bestaat uit eene bruine

of grijze, niet zeer dikke schors, uit een wit of bleek-rood gekleurd, ligt, fijndradig hout, en een aanzienlijk

merg, dat veelal in een rond mergkanaal is besloten. De takken zijn in spiralen, waarin van den vierden

tot den zevenden boven den eersten staat, om den stam geplaatst, meestal, indien de boomen op opene

plaatsen groeijen, openstaande, zelden naar boven gerigt of naar beneden gebogen. De ouden zijn bijna

rolrond, de jongeren hoekig, bij hunne eerste ontwikkeling zaamgedrukt. De jonge takken, de knoppen,

de bladen en de kelkdeelen zijn bij enkele soorten glad; bij de meesten met eene eigenaardige bedekking

voorzien. — Bij eenigen bestaat deze bedekking uit eivormige, langwerpige of lancetvormige, toegespitste

Botanica. o.



122

schubjes; bij anderen uit schubben en borstelharen (S. ferox), of uit schubjes en zachtere haren, die

enkelvoudig of ^tervormig zijn. De bedekking is in het laatste geval glanzend, wanneer de schubjes

talrijk zijn: S. spadicea; als bestoven, zoo de haren zeer kort zijn en opeengedrongen staan: S. Jackiana;

of donzig, ingeval de haren langer zijn: S. cauliflora. — De knoppen zijn bijna rolrond, zelden glad.

In dezelve liggen de blaadjes met de randen tegen elkander gevouwen, en omgeven zij de jongeren.

De bladen zijn even zoo om de takken, als deze om den stam, geplaatst. Hun vorm is lang, met de

lengte tot de breedte als 1 tot 2—4. Zij zijn zelden met gave randen, doch over het algemeen gezaagd

of getand : bij de oudere bladen met stompe, en bij de jongere met scherpe tandjes. Eenige soorten

hebben de beide vlakken der bladen met de bovengemelde bekleeding voorzien, anderen slechts eene

derzelve, en enkelen bezitten bijna geheel gladde bladen. Hunne nervuur verschilt door eenige geringe

afwijkingen. De middelnerf, meestal in een klein uitstekend puntje eindigende, is op de ondervlakte

als eene rib verheven. De hoofdnerven vormen met de middelnerf hoeken van 10'^ bij S. cauliflora, van

30° bij S. subcordata, van 45° bij S. Reinwardtiana. De tusschen deze gelegene zijnerven zijn bijna

evenwijdig met S-vormige bogten: bij eenige soorten, S. Reinwardtiana enzv., zeer digt bij elkander,

en bij anderen, S. pendula enzv., van elkander verwijderd. — De bloemen groeijen uit de oksels der

bladstelen, langs de takken, of langs den stam. Bij eenige soorten staan zij alleen, bij anderen in

bijschermen, en somwijlen in kleine schermen. Hare stelen zijn rond of zaamgedrukt, dragende

meestal twee, soms echter een of drie schutblaadjes, in de nabijheid van de bloem of op het midden

van het bloemsteeltje, in eenen afwisselenden stand. Op de soorten, welke bijschermen hebben, zijn

deze schutblaadjes op de hoofdstelen van eene aanzienlijke grootte, doch op de anderen zeer klein. —
De kelk, door zamengroeijing der kelkbladen vijf-, zelden vierdeelig, heeft zijne deelen vóór de opening

als dakpannen (imbricata of quincuneialis) gelegerd, ongelijk van grootte, cirkelrond of langer dan

breed. — De bloemkroon vertoont vóór de opening eenen ronden of eivormigen knop, waarin de deelen

elkander met de randen dekken, allen naar dezelfde zijde gebogen zijn, en dus de bij de Dipterocarpeae

opgegevene waarneming versterken. Zij is, door de zamengroeijing der bloembladen, vijf-, zelden vier-

deelig. Deze deelen zijn omgekeerd-eivormig, aan den top stomp of met twee ongelijke lobben, glad,

wit of zacht rozenrood, met drie of meer, van den voet naar den top loopende aderen. — De helm-

draden, op den torus geplaatst, zijn in een drie- tot achtvoudig getal van de bloemkroondeelen, aan den

voet met elkander en met de bloemkroon, waarmede zij te gelijk afvallen, zaamgegroeid
;
lijnvormig.

De helmknopjes zijn even beneden hun midden met de draden verbonden, doch niet beweegbaar; lijn-

vormig, aan de beide einden geknot, of het eene einde ingesneden of tweelohbig. Zij bestaan uit een

paar hokjes en eenen kleinen, lijnvormigen helmknoop. De opening der hokjes begint aan den top met

een gaatje, dat dikwerf niet grooter wordt, doeh soms het begin eener spleet is, die langs de geheele

lengte voortgaat. De helmknopjes, het stuifmeel uitgestort hebbende, buigen zich aan de beide einden

orn. Zij bestaan uit een zeer fijn buitenvlies, en uit een endothecium met eene laag kleine, bijna ronde

cellen. — Het vruchtbeginsel is bij de meeste soorten halfkogelvormig, somwijlen eivormig, naar het

einde smaller toeloopende, geknot of zelfs ingedeukt; op eenige soorten vindt men het glad, op anderen

behaard. Het heeft drie, vier of vijf hokjes, waarin de moederkoeken aan vleezige steeltjes, even be-

neden den top, in den binnensten hoek zijn vastgehecht. De moederkoeken zijn halfkogelvormig, met de

bolle zijde naar buiten, aan den omtrek ongedeeld of, door eene insnede, bijna tweelobbig. Zij worden
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door eene menigte eitjes geheel l3edekt. Reeds in zeer jonge vruehtbeginsels hebben deze eitjes eenen

langwerpige!! vorm en den eimond naar den moederkoek gebogen. — Drie tot vijf stijlen, tot op eenigen

afstand van het vruehtbeginsel zaamgegroeid: S. excavata enzv., of van hetzelve af aan geheel vrij, zijn

gewoonlijk aanwezig. Ieder derzelve eindigt in een’ knopvormigen of puntigen stempel, welke de

opening van het stempelkanaal, even beneden den top, aan de binnenzijde heeft. — De vrueht is kapsel-

of besaardig: een verschil, dat men — ten minste het onderzoek der geziene soorten doet mij dit voor-

onderstellen — reeds uit de beschouwing van het vruchtbeginsel kan vermoeden: want bij de soorten,

welke eenen boven hetzelve onverdeelden stijl hebben, zag ik besaardige vruchten, en bij die, wier

stijlen van het vruchtbeginsel af aan verdeeld zijn, worden later kapselaardige vruchten waargenomeUi

De vrucht bezit een dun epiearpium, dat somwijlen bij de bessen rood of wit gekleurd is; een vezelig,

droog of vleezig sarcocarpium
,
en een vleezig endocarpium. De tusschenschotteii zijn vliezig. De

kapsels springen in even zoo vele kleppen, als er hokjes zijn, open. Bij de opening scheiden zich de

kleppen tegen over het midden der hokjes, tot op de helft harer lengte. De laatste soort van vruchten,

aan S. ferox, S. media enzv. eigen, hebben de moederkoeken halfbolrond, van eene vaste vleezige

zelfstandigheid, met talrijke kleine groefjes, waarin de zaadjes gehecht zijn. — De besaardige vruchten,

door S. cauliflora, S. bracteosa enzv. gedragen, bezitten de moederkoeken halfbolvormig, saprijk, om-

huld door eene talrijke hoeveelheid zaden en eene geleiaardige stof, welke de geheele holte der vrucht

vult. — Deze geleiaardige stof is van eenen zuren smaak, vermengt zich gemakkelijk met het water,

lost in Ammonia op, en wordt hieruit door zuren afgescheiden, hetgeen mij doet vooronderstellen, dat

zij door Pectenzuur geleiaardig is. Zij bestaat uit kleine doorschijnende cellen, tegen wier wanden

korreltjes zijn. Naar mijne waarnemingen, behoort deze stof tot de moederkoeken en tot de zeer

ontwikkelde epidermis seminalis.

De zaden hebben den vorm van piramiden met drie of vier zijden, en zijn aan het smalste einde

vastgehecht. De opperhuid (epidermis seminalis) is vliezig of saprijk. De buitenhuid (testa) is ge-

groefd— bij vergrooting waargenomen, met kleine, vier- tot zeshoekige, door opstaande wanden beperkte

diepten (*) — broos, bruin gekleurd. Op dezelve zijn de navel en zaadmond alleen bij sterke vergrooting

zigtbaar. Beiden zijn zeer nabij elkander, als twee ronde holten. De binnenhuid (tegmen) is vliezig,

zeer dun en, alleen bij zeer sterke vergrooting, celachtig. Tusschen deze beide zaadbekleedsels is eene

laag van zeer dunwandige cellen, waaronder enkele met bundels van naaldvormige kristallen, die

door den Heer Bennet bij S. bracteosa enzv., en door mij bij S. ferox, S. pendula enzv. zijn waarge-

nomen. Daarenboven loopt tusschen de testa en het tegmen, langs de eerstgenoemde, de raphe van

den navel tot aan de kruin van het zaad, waar zij naar het tegmen is omgebogen.

De kern is eivormig, soms naar de zijde der raphe een weinig platgedrukt. Het kiemwit, dat het

grootste gedeelte derzelve vormt, is wit en omgeeft de kiem geheel. De kiem ligt digt bij de chalaza en

heeft de helft tot twee derden van de lengte der kern. Zij is rolrond, aan de einden stomp of puntig,

(^) Deze diepten zijn de verharde, naar de binnenzijde gekeerde wanden der cellen, welke de testa vormen. Zij

vertoonen niet zelden, bij eene sterke vergrooting waargenomen, het buitenste gedeelte der cellen als een zeer fijn,

doorschijnend vliesje.
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eenigzins gebogen: S. distasosa, S. pendulaj of geheel regt: S. ferox enzv. De zaadlobben en het

worteltje derzelve zijn even lang, of het laatste vormt het grootste gedeelte der kiem. De kiem is in een

zeer fijn vliesje besloten, hetwelk naar den zaadmond als een dun draadje uitloopt.

Naar deze besehrijving de door de schrijvers opgegevene geslachtskenmerken nagaande, kan het ver-

schil derzelve gemakkelijk worden opgelost. Ruiz en Pavon hebben den kelk, als door schutblaadjes

ondersteund, beschreven
j

zij hadden zeker voorwerpen met éénbloemige steeltjes voor zich, op welke

de beide schutblaadjes digt bij den kelk stonden: zoo als S. ferox enzv. zulks heeft. De Heer Kunlh

geeft op, dat de bloembladen geheel vrij zijn; de Heeren De Candolle en Blume, dat zij aan den voet

zijn verbonden
;

bij de Indische soorten zijn de S. media voor de bijna geheel vrije bloembladen en de

S. Noronhiana enzv. voor de zaamgegroeide als voorbeelden op te noemen. Even zoo beslaat er een

overgang van vrije tot zaamgegroeide helmdraden. De soorten met bes- en kapselaardige vruchten,

zijn door ons in den Archipel gevonden. Het verschil schijnt voornamelijk door eene meerdere ontwik-

keling of opvulling van het celweefsel der moederkoeken enzv. met waterige sappen, veroorzaakt te

worden.

Het voorkomen der met kapsels en bessen voorziene soorten in den Archipel, doet het denkbeeld

vervallen, om naar dit onderscheid de Aziatische en Amerikaansche soorten tot bijzondere geslachten te

maken. Dit verschil kan echter gebruikt worden om de soorten, ten minste zoover zij mij bekend zijn,

in het algemeen te verdeden. De eene afdeeling, met de Noronhianae BI. zamenvallende, zoude dan

de met vleezige vruchten en gedeeltelijk zaamgegroeide stijlen voorziene soorten moeten opnemen. De

andere, ten naastenbij aan de Reinwardtianae gelijk, konde de soorten opnemen, welke kapsels, vrije

stijlen en veelal bekleede kelken bezitten.

Zoover mij bekend is, gebruiken de inlanders, van deze planten alleen de saprijke vruchten, gekneusd

en met water gemengd zijnde, als middel ter verfrissching en verkoeling in heete koortsen. Zij kennen

deze gewassen onder den algemeenen naam Kileho, en de soorten daarenboven nog onder andere

namen, die het een of ander eigenaardigs van het uiterlijk aanzien kenmerken. Den gemelden alge-

meenen naam hebben zij, wegens den zuren smaak der vruchten, die den mond en het gezigt doet

zamentrekken, aan dezelve gegeven.

I. SAÜRAUJA SUBCORDATA. Kus.

S. ramulis glabriusculis
,

foliis ovalibus acutis basi subcordatis serrulatis utrinque glabris, pedunculis axillavibus

unifloris congregatis, calycibus glabris, sepalis inaequalibus.

Arbuscula 2—3 metrorum; raihi subteretes, subsulcati, cinerei, glabri; ramuii subcompressi, squa-

mulis nonnullis ovatis, acutis vestiti. Folia ovalia, acuta, mucronulata, basi obtusa vel subcordata,

serrulata vel crenulata, utrinque glabra — juniora cum squamulis nonnullis — subcoriacea, 0,25 longa,

0,05 lata, nervis secundariis parallelis, approximatis; petioli compressi, supra sulcati, subsquamulati.
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Flores axillares, congregatij pedunculi uniflori, filiformes, squamulati, bibraeteolati
;

bracteolae

alternae, oblongae, acutae, fere glabrae, minutae. Calyx pentasepalus, fructum includens; sepala

erecta, inaequalia; duo exteriora minora, subrotunda, obtusaj tria interiora late ovata, acutiuscula,

subcoriacea, extus et intus glabra. Ovarium subglobosuoa , truneatum, trisulcatum, glabrura, trilo-

culare; oyula numerosa, plaeentis oblongis, carnosis, breviter stipitatis, affixa. Stylus basi simplex^

cylindrieus, medio tripartitum, glabrum; stigmata eapitulata.

Crescit ad fLumen Tewe: Borneo^

II. SAURAUJA LEUCOPHLOIA. Khs.

S. ramulis glabris
,

foliis elliptico-lanceolalis acuminatis obsolete serrulatis utrinque glabi’is
,

pecluiiculis axillaribus

unifloris, calycibus glabriusculis
,

sepalis subaequalibus.

Arbuscula 3—5 metrorumj rami patentes, teretes, glabri, einereij ramuli compressi, glabri vel

squamulis nonnullis ovatis muniti. Folia ad ramulorum apiees conferta, elliptieo-laneeolata, aeuminata^

subserrulata, serraturis distantibus eallosis, supra et subtus glabra, eoriacea, 0,3 longa, 0,07 lata, nervis

primariis in angulo 20^, nervis seeundariis retieulatisj petioli subtrigoni, glabriusculi, 0,02 longii

Inflorescentia axillaris vel foliorum abortu alarisj pedunculi solitarii vel geminati, uni- raro biflori,

compressi, glabriuseuli, bibraeteolati
;
bracteolae alternae, distantes, ovatae, acutae, deciduae. Calyx

fructum cingens, pentasepalus, basi truncatus vel excavatus; sepala subaequalia, subrotunda, obtusa

vel acuta, intus glabra, extus basi fusco-pubescentia. Capsula globoso-trigona, trisulcata, vertice

rotundata, glabra, loculicida, trivalvis; valvulae ad medium usque deliiscentes. Styli tres, subteretes,

glabri; stigmata capitellata. Semina plura, 10—20 in singulo loculo, inserta in plaeentis hemisphaericis

ope laminae angulo interno loculi affixis, angulata, saepe tetrangularia, foveolata, foveolis rotundatis

vel hexagonis, fusca. Structura eorum similis Sauraujae ferocis.

Crescit in monte Singalang: Sumatra.

III. SAURAUJA MEDIA. Kiis.

S. ramulis sparsim squamulatis, foliis obovalibus acuminatis basi cuneatis sinuato-serratis utrinque glabris, pedunculis

axillaribus vel alaribus congregatis, calycibus glabriusculis
j

sepalis subaequalibus.

Arbuscula; rami tetragoni vel subteretes, glabri, fusci; ramuli compressi, squamis subrotundis vestiti.

Folia alterna, obovalia, acuminatissima, basi cuneata vel obtusiuscula, sinuato-serrata, serraturis acutis

saepe incurvis, supra subtusque glabra, — juniora supra et subtus squamulis subrotundis minutis

vestita — coriacea, 0,2 longa, 0,08 lata, nervis seeundariis subparallelis distantibus; petioli compressi^

squamulati, 0,05 longi. Inflorescentia axillaris vel alaris; pedunculi congregati, uniflori, filiformes,

squamulati, bibracteolati; bracteolae alternae, distantes, ovatae, minutae, deciduae. Alabastrum
Botanica. 32
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subovoïdeum, basi truncatum vel excavatum. Caltx rotatus, pentasepalus, aestivatione quincuneiali;

SEPALA subaequalia, rotundata, obtusiuscula
,
intus glabra, extus pubescentia vel glabriuscula. Corolla

pentapetala, rotata, aestivatione eonvolutaj petala basi connata, obovata, apiee emarginata vel sub-

biloba, membranaeea. Stamina 15, libera; filamenta linearia, glabra; antherae in medio affixae,

cordiformes, rimis apiealibus dehiseentes. Ovarium hemisphaerieum, pubeseens, triloeulare; ovula

plura, plaeentis semi-ovoïdeis, ope stipitis cum angulo interno loculi eonnatis, afïixa; sttli tres, subteretes,

glabri; stigmata eapitellata. Fructus capsularis, ealyee inelusus, hemisphaericus, depressus, pubeseens,

trivalvis, loculieide dehiscens; valvulae ad medium longitudinis usque dehiseentes. Seminum numerus,

insertio et struetura similes Sauraujae feroeis.

Crescit in sylvis montis Singalang: Sumatra,

De verwantsehap van Saurauja media en S. nudiflora is, zoo de habitus in aanmerking genomen wordt,

zeer in het oogloopend. Beiden bloeijen uit de oksels en later uit de takken of uit den stam
,
en hebben

de bladen vrij gelijkvormig; terwijl deze, benevens de jonge takken, eene wrataehtige haarbekleeding

bezitten, die uit eene menigte vereenigde haartjes bestaat. Daarentegen zijn zij door den rand der

bladen, de grootte der bloemen en den aard der vrueht genoegzaam van elkander te onderseheiden. —
De S. media groeit langs de beken van het gebergte Singalang, als kleine boompjes met talrijke kleine,

bijna witte bloempjes.

IV. SAURAUJA NUDIFLORA. D. C.

S. ramulis verrucosis, foliis obovalibus breviter acuminatis basi cuneatis serrulatis sparsim squamatis, peduuculis

axillaribus vel alaribus unifloris, calycibus glabris, sepalis subaequalibus.

De Candolle, Mém. de Genève I. pag. 422. Tab. V; De C.
,
Prodromus I. pag. 526; Saurauja Noronhiana

Blume, Bijdr. pag. 126; S. Blumiana Bennet, in Horsfield Plantae Javan. rar. pag. 174. Tab. 37.

Crescit in umhrosis montium: Java.

V. SAURAUJA CAULIFLORA. De C., Blume.

S. ramulis squamulatis et setosis, foliis ovab-oblongis breviter acuminatis basi obtusis mucronato-serrulatis subtus

rubigineo-villosis
,
pedunculis unifloris axillaribus vel in trunco aggregatis

,
calycibus glabris

,
sepalis subaequalibus.

De Candolle, Mém. de Gen. I. pag. 425; De C., Prod. I. pag. 526; Blume, Bijdr. pag. 126; Scapha, Noronha.

Crescit in montosis: Java.

Langs de bergbeken, somwijlen in de kleine moerassige vlakten der bergen van het westelijk gedeelte

van Java, groeit de Saurauja cauliflora als gezellige plant: soms verspreid, soms in groepen digt bij

elkander staande. Op de jonge planten zitten de bloemen in de oksels der bladen; op de ouden, langs

het bladerlooze gedeelte van den stam. Zij komen hier bij voortduring uit dezelfde knoestige uitwassen,

die het geheele jaar door, met bloemen en vruehten bedekt zijn.— Deze plant, een sieraad van den tuin te

Buitenzorg, heeft aldaar hare bloemen ongeveer de helft grooter, dan op de oorspronkelijke groeiplaatsen.
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VI. SAÜRAUJA JACKIANA. Kus.

S. 1’amiilis glabris, foliis ellipticis breviter acaminatis serrulatis subtus dense rubigineo-lepidotis
^
pedunculis axillaribns

unifloris
,

sepalis aequalibus.

Ternstroemia rubiginosa W. Jack, in Hooker Companion, pag. 83; De Candolle, Prodr. I. pag. 524.

Crescit in sylvis montis Singalang: Sumatra.

Deze soort werd door mij in de bosschen van den Singalang, op eenen kleinen vlakken rug, ongeveer

zeven honderd ellen boven zee, waargenomen* Zij is door de bijna regelmatige elliptische gedaante

der bladen van S. cauliflora, welke zij op Sumatra vertegenwoordigt, gemakkelijk te onderscheiden*

Daarenboven dient de bekleeding als een goed kenteeken ter vermijding van verwisseling: S. Jackiana

heeft tusschen de digte, donzige haarbekleeding, vooral op de hoofdnerven, eenige weinige ovale

schubjes; S. cauliflora bezit eene menigte borstelharen of priemvormig uitloopende schubjes in de

donzige bekleeding. Beide soorten zijn door de haarbekleeding min of meer rood-bruin gekleurd.

VII. SAÜRAUJA SPADICEA. Bl.

S. ramulis leproso-squamulatis
,

foliis oblongis serrulatis supra glabris subtus spacliceo-leproso-squarnulatis, urabellulis

axillaribus paucifloris, calycibus sparsim squamulatis.

Marumia oblonga, Rwdt.

Crescit in montosis: Celebes (fide Herb. Clar. Reimvardt).

VIII. SAÜRAUJA PENDULA. Bl.

S. ramulis sparsim squamulatis, foliis ovali-oblongis mucrouulato-acutis serrulatis supra et subtus glabriusculis

,

pedunculis corymbosis
,
calycibus junioribus glabris.

Blume, Bijdr. pag. 127.

Crescit in montosis: Java.

De voorwerpen dezer soort, welke op de bergen Malabar, Tjikoerai en Passir-Kiamis zijn verzameld,

verschillen door de grootte hunner bloemen, en door den vorm en de grootte der bladen: die van den

Tjikoerai zijn het meest ontwikkeld en hebben de bladen bijna omgekeerd-eivormig; die van Passir-Kiamis

zijn kleiner, met langwerpige bladen; de voorwerpen van den Malabar maken den overgang tusschen

deze beide uitersten. De bladen hebben in den zeer jeugdigen staat, langs den rand, op de middelnerf

der beide vlakten, en op de hoofdzijnerven van het ondervlak, eene menigte eivormige en puntige

schubjes, die later, bij de uitgroeijing derzelven, bijna allen afvallen.



128

IX. SAURAUJA NIGRESCENS. Kus.

S. ramiilis sparsim squamulalis, foliis oblongo-obovatis breviter acuminatis basi cuneatis crenulato-serrulatis utrinque

glabris, pcdimculis subcorymbosis
,
calycibus junioribus fusco-pubescentibus.

Arbuscula; rami in angulo 45°, teretes vel subtetragoni, glabri, nigrescentes; ramuii compressi,

squamulis ovatis, acutis vestiti. Folia distantia, oblongo-obovata, raro oblonga, breviter aeuminata,

mueronulata, basi cuneata, supra basin obsolete serrulata vel erenulato-serrulata, serraturis saepe vix

conspieuis, utrinque glabra, — juniora subtus in nervis praedita squamulis et pilis sparsis, — eoriaeea,

0,2 longa, 0,07 lata* petioli semiteretes, glabriuseuli, 0,03 longi. Flores axillares vel alares, raeemoso-

corymbosi; peduttculus communis eompressus, saepe aneeps, glaber; pedunculi partiales tetragoni,

fuseo-leprosi. Bracteae oblongo-ovatae, obtusiuseulae, intus glabrae, extus fuseo-leprosae. Alabastrum

ovoideuin, apiee et basi truncatum, fuseo-pubeseens. Flores nondura expansi. Caltx pentasepalus,

aestivatione subimlarieata
;
sepala eoncava, subrotunda, obtusiuseula, glabriuseula. Corolla penta-

petala, aestivatione eonvolutaj petala spathulata, biloba, glabra. Stamina 20^ filamenta linearia;

AWTHERAE in medio affixae, oblongae, loeulis disjunetis, bisuleatae. Ovarium hemisphaerieum, glabrum;

STTLi 3; STIGMATA capitellata. Fructus capsularis, globoso-trigonus, subtrisulcatus, apiee rotundatus,

glaber, loeulieidus; valvulae ad duas tertias dehiseentes, stylis persistentibus terminatae, partem dis-

sepimenti membranaeei gerentes. Semina inulta, affixa placentis oblongis, trigonis: uno latere rotun-

dato, duobus planis, lamellae ope in axi loeuli insertis, superimposita, saepe 6 serialia, angulata,

foveolata, foveolis hexagonis.

Crescit ad Jlu7nen Tewe: Borneo.

X. SAURAUJA VULCANI. Khs.

S. lamulis glabris
,

foliis oblongo-OA^atis acuminatis basi cordatis serratis vel serrulatis utrinque glabris
, — junioribus

utrinque dense setigeris, — floribus corymbosis, sepalis junioribus leprosis.

Arbuscula 2—6 metrorum; truncus brevis, subeylindrieus, einereus, ligno laete rufoj rami patentes,

versus apiees foliati, teretes, glabrij ramuli adultiores eompressi, glabrij ramuli novelli dense setosi,

setis subulatis, admodum deeiduis. Folia oblongo-ovata vel ovalia, breviter aeuminata, basi cordata,

saepe inaequilatera, serrata vel serrulata, serraturis aeutis, saepe subulatis, utrinque glabra, — juniora

dense setosa, — eoriaeea, 0,22 longa, 0,1 lata; petioli 0,03 longi, eompressi, glabri vel setigeri.

Flores axillares, corymbosi; pedunciilus combiunis eompressus, leprosus vel glaber, saepe 0,1 longus;

PEBUNCULi partiales multipartiti, eompressi, setosi et leprosi. Bracteae oblongo-ovatae vel oblongae,

aeutae, setosae. Alabastrum subglobosum, basi truneatum, fuseo-leprosum. Caltx pentasepalus,

aestivatione quincuneiali; sepala subaequalia, rotundata, obtusa vel aeuta, intus glabra, extus fuseo-

leprosa. Corolla gamopetala, quinquepartita, aestivatione convolut^; lacikiae obovatae, bilobae,

lobis fere aequalibus crenulatis, glabrae. Stamina 30—40; filamenta basi coalita et corollae adnata,

linearia, glabra; antherae in medio affixae, oblongae, basi emarginatae, apiee bilobae, rimis apicalibus

dehiseentes. Ovarium hemisphaerieum, subpentagonum, truneatum vel excavatum, parte superiore
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dénse pilosum, parte inferiore glabrum^ quinqueloculare; ovula, itiulta, tcgenlia placentas brévitêr

stipitatas, trigonas: uno latere rotundatOj duobus planis. Stylus simplex, supra basin quinquepartitusj

STIGMATA eapitulata, depressa. Fructus subglobosus, quinquesulcatus^ depressus, apice dense pilosus^j

basi glaber, quinquelocularis ,
dissepimentis membranaeeis. Semina plura, alïixa plaeentis trigonis

ope laminae ex axi anguli loculi productis, disciformia vel oblongo-rotundata^ foveolata, foveolis tetra-

vel pentagonis, profundis.

Crescit in monte Slerapi: Sitmatra.

Deze soort heeft de gedaante der bladen tamelijk gelijkvormig en de randen zeer fijn gezaagd of met vrij

groote tanden. Hare kelkbladen zijn bijna even groot; de beide bnitensten zijn gelijkvormig en eindigen

in kleine puntjes, naar welke de, uit den voet voortkomende nerven uitloopen; de drie binnensten

hebben stompe toppen en de nerven waaijersgewijze uitgespreid. — Boor de gedaante der bladen en

in het geheel door den habitus, is de Saurauja vulcani zeer verwant aan de Saurauja bracteosa D. C.;

doch de digtere haarbekleeding der takken, der bladen en der kelken, benevens de meerdere grootte

der bloemen van de laatstgenoemde, geven genoegzame kenteekenen ter onderscheiding. Van de

Saurauja excavata verschilt zij door de gedaante en de haarbekleeding der bladen^

Alleen aan de westelijke helling van den vulkaan Merapi, op Sumatra, werd deze soort door ons

verzameld. Omtrent deze groeiplaats en haar voorkomen heb ik het volgende opgeteekend: «Heden

wandelde ik van ons verblijf— wij bevonden ons op ongeveer 1000 ellen boven de zee, te Goegoer

Singandang— naar het hooger gedeelte van den berg Merapi. De weg derwaarts leidde eerst over eene,

met gras en eenige verspreide groepen van struiken: Vitex, Conyza, enzv* begroeide, heuvelige helling.

Op ongeveer 1200 ellen sloot zich aan dezen schralen groei eene strook van Bamboes, welke ongeveer de

hoogte van 1390 ellen bereikte. Hier werd de helling steiler en tevens meer begroeid. De Saurauja

vulcani en Gleichenia waren, van hier tot op 1470 ellen, hoofdgewassen: nu eens met elkander ver-

eenigd, dan weder elkander de plaats inruimende. De eerste vormde kleine struiken van twee ellen

hoogte, hadden korte stammen en zeer ijle kroonen met aan de einden bebladerde takken en kleine

licht rozen-roode bloemen. Of de struiken waren hooger en meer boomvormig. In het laatste geval

waren de kroonen hoog genoeg boven den grond om er onder door te gaan, doch niet digt genoeg om

als schaduw tegen de zonnestralen te dienen. Evenwel was, niettegenstaande de broosheid der takken

en der bladen, de wandeling, zoowel tusschen de kleine als grootere gewassen, moeijelijk; omdat dé

eerste, door hunne digte, opeengehoopte groeiwijze, en de laatste, door de rankvormende Gleichenia

als dooreengeweven of gevlochten waren. Door het voortdurende gebruik van het kapmes baanden

wij ons eenen weg tusschen deze struiken, waar eene warmte van 86’ was, tot aan het, uit grooté

boomen bestaande bosch. Hier heerschte, onder eene grootere verscheidenheid van vormen, eene

gewenschte schaduw. Vooral groeiden er eenige Laurineae, doch noch Schima, noch eiken, beiden

anders, op Java, ter hoogte van 1600 ellen, zoo gewone boomsoorten. Tegen deze boomen groei-

den, tusschen mossen, vooral Hypna en Jungermanniae, Grammitis, Lindsaea en enkele voorwerpen

van Pedilonum. Van dezelve hingen vooral schoone, met witte rozenvormige bloemen voorziene

Marumiae en enkele Passiflorae naar beneden. — De stam van de Marumia leverde, bij gebrek

Botanica. 33
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van beken in de nabijheid, aan eenige hier werkende houthakkers, een verfrissehend voeht, hetgeen,

door afkapping van den stam, uit denzelven voortvloeide.— Eenige Psyehotriae, Cyrtandrae, Axanthides

enzv., vormden een struikgewas, hetwelk zoowel door den vorm en grootte der bladen, als door de

verseheidenheid van kleur, eene aangename afwisseling onder de boomen opleverde. De beschrevene

plantengroei ondergaat, tot op ongeveer 1800 ellen, weinig verandering in soorten. Naarmate men

hooger stijgt, wordt de helling minder glooijend, en dragen de boomen, in derzelver hoekig gebo-

gene takken, de bewijzen, dat hun wasdom onderdrukt wordt. Terwijl op eene hoogte van 1700

ellen de gemelde Rubiaceae en Cyrtandrae hoofdgewassen zijn, en hier en daar eene boomvormige

Chnoophora verspreid is, wordt deze vorm, op 1900 ellen, hoofdgewas. Van deze hoogte af aan blijft

hij dit, en op 2100 ellen, waar de andere boomen grootendeels verdwijnen of, ten gevolge van den

verglaasden grond, struikvormig worden, groeit deze nog zeer welig. Aan deze grens, daar wij toeh

later den berg zouden bestijgen, eindigde onze wandeling. Wij hebben op dezelve bijna geene dieren

gezien, noch gehoord. De stilte werd alleen door het geluid van het houtkappen en, nu en dan, op

1600 ellen hoogte, door dat van eenen koekoek: — goek, afgebroken.”

XI. SAURAÜJA EXCAVATA. Kus.

S. ramulis squamatis, foliis oblongo-obovalibus acutis mucronulatis basi obtusis scrrulatis supra glabris subtus

sparsim squamulatis, pcdunculis corymbosis, calycibus squamulatis basi excavatis.

Arbuscula. 2—4 metrorumj rami patentes, angulati, glabri, cinereij ramuli angulati vel compressi,

squamati, squamis ovatis, subulato-acuminatis. Folia oblongo-obovata, acuta, basi obtusa vel obtu-

siuscula, serrulata, raro apice serrata, supra glabra, subtus in nervis sparsim squamulatis, squamulis

saepe setiformibus, — adultiora utrinque glabra, — coriacea, 0,065 lata, 0,17 longaj retioli trigoni,

supra plani, squamati, 0,02 longi. Inflorescentia corymbpsaj pedunculus communis axillaris, sub-

compressus, squamulatus, pubescensj pedunculi partiales alterni, uniflori, subcompressi, squamulati,

fusco-pubescentes. Bracteae ovatae vel oblongae, acutae, basi cordatae, glabriusculae. Caltx

gamosepalus, fructifer basi excavatus, sparsim squamulatus, intus glaber; sepala quinque, erecta,

subaequalia: tria ovata, obtusiuscula; duo oblonga, obtusa, subcoriacea. Styli quatuor ad sex,

liberi, filiformes, glabri; stigmata punctiformia. Früctüs immaturus hemisphaericus, quinquesulcatus,

depressus, dense fusco-leprosus, quinquelocularis, dissepimentis membranaceis. Semina numerosa,

in mucilagine gelatinoso immersa, angulata, ventro plana, dorso et lateribus rotundata; testa foveolata,

badia, crustacea; chalaza hilo subopposita; raphe testae adnata; tegmen membranaceum. Embryo

in medio albuminis carnosi, cylindricus, saepe curvatus; radicula obtusa; cotyledones subaequales,

obtusae.

Crescit in summo montis Sakoemhang: Borneo.
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XII. SAURAUJA LEPROSA. Khs.

S. ramulis squamulatis, foliis ovali-oblongis acumiaatis basi obtusiusculis vel angustatis crenulatis supra glabris

subtus leprosis, floribus axillaribus corymbosis, calycibus squamulatis et leprosis.

Arbusculaj KAMI in angulis 45° patentes, teretes, sparsim squamulati, cinereo-fuscif ramuli com-

pressi, saepe sulcati, squamulati. Folia alterna, ovali-oblonga, raro ovata, acuminata vel acuta,

mueronulata, basi angustata aut obtusiuseula, crenulata, supra glabra, subtus pube et squamulis minutis

leprosa, 0,21 longa, 0,06 lata, eoriaeea, nervis primariis in angulis 45°^ nervis seeundariis subparallelis,

distantibusj petioli subteretes, supra suleati, squamulati, 0,03 longi. Flores corjmbosi, raro soli-

tariij peduwculus commuivis et pedunculi partiales subteretes, dense squamulati
j
bracteae alternae,

oblongae, acutae, supra glabrae, subtus squamatae. Alabastrum ovoïdeum, basi truneatum, pube et

squamulis rufis vestitum. Caltx pentasepalus, aestivatione quincuneiali
j sepala reeta, inaequalia,

rotundato-ovata, acuta vel obtusissima, intus glabra, extus squamulis et pube leprosa munita, — interiora

saepe glabra, — nervis a basi ad marginem procurrentibus, flabellatis. Corolla pentapetala, subcam-

panulata, aestivatione convoluta; petala basi connata, obovata, biloba, lobis inaequalibus obtusis,

glabra, membranacea, laete rosea, 0,006 longa, 0,004 lata. Stamina 25; FitAsiENrA basi connata

inter se et cum corolla, linearia, glabra; awtuerae supra medium alïixae, lineares, apice subbilobae.

Ovarium subovoideum, apice truneatum, dense pilosum, quadri- vel quinquelocularis
; placewtae

oblongae, curvatae, subtrigonae, ab apice axeos loculi pendulae; ovula numerosa, placentas ubique

tegentia. Stylus basi subpentagonus, supra basin quinquepartitus, glaber; stigmata punctiformia.

Fructus immaturus calyce excreto cinctus, stylo excreto munitus, subpentagonus, depressus, fusco-

hirsutus, quadri- vel quinquelocularis, dissepimentis subcoriaceis. Semina numerosa, aflixa placentis

semiovoïdeis, — intus planis, extus rotundatis, ope stipitis brevis cum axi loculi connatis, — mucilagine

cincta, hemisphaerica vel angulata; testa crustacea, fusca, foveolata, foveolis saepe hexangularibus;

TEGMEW membranaceum. Embryo et albumen similes Sauraujae excavatae.

Crescit in montibus Talaga-Bodas et Papandajang

:

Java.

In de omstreken der kraters van den Talaga-Bodas en den Papandajang groeit deze soort met een

gering verschil van vorm. De voorwerpen van den Talaga-Bodas hebben bladen met langere stelen,

dikwerf van eene omgekeerd-eivormige gedaante. Behalve dezen afwijkenden bladvorm, welke aan de

voorwerpen een geheel eigenaardig aanzien geeft, bestaat er geen verschil. De haarbekleeding is uit

priemvormige, aan den voet verbreede schubben en uit gewone haren, die soms tot sterretjes vereenigd

zijn, zamengesteld.

XIII. SAURAUJA DISTASOSA. Khs.

S. ramulis squamulatis, foliis oblongo-obovalibus breviter acuminatis subtus sparsim leprosis, floribus corymbosis,

calycibus basi rotundatis squamulatis.

Crescit in monte Prohakti: Java.

Deze soort gelijkt door haar uiterlijk aanzien op S. bracteosa, S. vulcani en S. pendula. Van de laatste

verschilt zij door de bekleeding, welke S. pendula geheel mist. Van de beide eersten kan zij onder-
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scheiden worden door de bekleeding der versehillende deelen, en door andere kenmerken van vorm

en grootte, welke aan eenige deelen eigen zijn. Bij de S. bracteosa is de bekleeding over de gansche

plant digter, zijn de bloemen bijna even groot en de schutblaadjes dikwerf tot blaadjes uitgegroeid.

BijS. vulcani eindigen de schubben in priemen, zijn de bladen korter gesteeld, de bloemen kleiner en,

als knop, door eene bruine haarbekleeding bedekt. Voor het overige bezit deze soort, bij een nader

onderzoek, in de bloem- en vruchtdeelen eene opmerkelijke gelijkheid met deze deelen van S. bracteosa.

XIV. SAURAUJA FEROX. Khs.

S. ramulis dcnse setosis et squamulatis, foliis oblongo-ovalibus acumiaatis serratis supra et subtus setigeris, floribus

subcorymbosis
,
calycibus setosis.

Arbuscula 3—7 metrorum, corona apertaj xruncüs cylindricus, cinereus; rami teretes vel tetragoni,

squamulis oblongis, acuminatis, saepe denticulatis et setis laete fuscis vestiti; ramuli compressi, setosi.

Folia oblongo-ovalia vel oblongo-obovalia, acuminata, saepe acuta, basi obtusa, serrata, serraturis

subulatis, supra sparsim subtus praesertim in nervis dense setosa, coriacea, 0,18 longa, 0,06 lata, nervis

primariis in angulo 45°, nervis secundariis parallelis, approximatisj petioli teretes, supra sulcati, dense

setosi, 0,02 longi. Inflorescentia axillaris, subcorymbosaj pedunculus communis et pedunculi par-

TiALES subcompressi , setosi. Bracteae alternae, approximatae, oblongae vel lanceolatae, setosae.

Alabastrum rotundato-ovoïdeum , dense setosum. Caltx pentasepalus ,
aestivatione subimbricata

;

SEPALA subaequalia, ovata, acutiuscula, intus glabra: tria extus in tota superficie, duo in medio setosa.

CoROLLA pentapetala, aestivatione eonvoluta; petala basi connata, obovata, apice profunde emarginata

vel biloba, integerrima, glabra, nervis a basi sejunctis. Stamina 15—20, basi connata; filamenta

liliformia, attenuata, glabra; antherae in medio affixae, lineari-oblongae. Ovarium hemisphaericum,

tri- vel quadrisulcatum
,
glabrum, tri- vel quadriloculare; ovula numerosa; peacentae ope stipitis

carnosi axis loculi affixae, hemisphaericae
,

apice emarginatae, ovulis tectae. Styli 3 vel 4, liberi,

filiformes, glabri; stigmata capitellata. Capsula sphaeroïdea, sulcata, glabra, loculicida, tri- vel

quadrivalvis; valvulae ad duas tertias dehiscentes. Semina multa, areolis placentarum hemisphaericarum

affixa, oblonga, tetra- vel pentagona; testa fusca, foveolata, crustaeea; raphe testae adnata; chaeaza

hilo opposita; tegmen membranaceum, tenue. Albumen carnosum, album. Embryo albumine cinetus,

cylindrieus; cotyledones chalazae approximatae, subaequales, obtusae; radicüla obtusa.

Crescit in monte Pamatton
,
prope riam Arinawe: Borneo.

Tab. 30. Figura Sauraujae ferocis. 1. Flos expansus. 2. Flos, calyce ablato. 3. Petalum unicum cum staminibus

oppositis. 4. Filamentum a latere et 5. ab anteriore visum. 6. Filamentum adultius postice et 7. lateraliter visum.

8. Antherae sectio transversalis. 9. Antherae apex. 10. Ovarium verticaliter sectum. 11. Fructus. 12. Fructus

verticaliter sectus. 13. Fructus loculus cum placenta denudata. 14. Valvula intus visa. 15. Axis fructus

verticaliter secta cum placenta Integra. 16 et 17. Semina immatiora. 18. Semen admodum auctum. 19. Semen

verticaliter sectum. 20. Embryo nudus cum parte sacculi embryonis ad extremitatem radiculae.
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XV. SAURAUJA SETIGERA. Rhs.

S. ramulis setosis et squamatis, foliis obovatis acuminatis basi obtusis vel emarginatis siipra sparsini subtus clehse

setosis
,

floribus axillaribus geminatis
,
calycibus dense setosis.

Arbuscula 5—7 metrorum; rami patentes, teretes, rimosi, glabri, cinerei; ramuli subteretes, vestiti

squamis ovatis, cuspidatis et setis subuliformibus. Folia obovala vel oblongo-obovata, breviter aeumi-

nata, basi saepe inaequalia obtusa vel emarginata, margine setigera, setis subuliformibus; supra sparsim

setosa, subtus dense setosa et hirsuta, coriaeea, 0,2 longa, 0,09 lata, nervis primariis in angulo 40% nervis

secundariis sigmoïdeis, parallelis, approximatisj petioli subteretes, setosi, 0,03 longi. Flores axillaieSj,

PEDUNcuLi biflori, subteretes, dense setosi
j
bracteae oblongae, acutiusculae, setosae. Caltx penta—

sepalus, aestivatione subimbricatèj sepala inaequalia: tria rotundato-ovata, acuta, intus glabra, extus

dense setosa
j
duo spathulata, obtusa, glabra, petaloïdea. Corolla pentapetala^ rotata, aestivatione con—

volutó; PETALA basi connata, subaequalia, late obovata, apice bi- vel triloba, lobis inaequalibus, glabra.

Stamina 20—25, uniserialia; filamenta basi connata, filiformia, glabra
j
antherae infra medium affixae,

lineari-oblongae, rimis apicalibus dehiscentes. Ovarium semi-ovoïdeum, apice subtruncatum, glabrum,

quinquelocularej ovuea numerosa, tegentia placentas in axi loculi subsessiles et semi-ovoïdeasj sttli 5j

STIGMATA capitata. Fructus capsularis, spliaeroïdeus, depressus, glaber, quinquelocularis, loculis

polyspermis. Seminum forma et structura similes Sauraujae ferocis.

Crescit in sylvis Melintan^: Sumatra.

XYI. SAURAUJA TEWENSIS. • Khs.

S. ramulis strigosis squamulatis, foliis obovatis acuminatis basi cuneatis serrulatis supra glabriusculis subtus setosis,

pedunculis axillaribus unifloris, calycibus strigoso-squamulatis.

Arbuscula; ramt teretes, fusci, sparsim squamulati; ramuli compressi, squamulis lanceolatis, cus-

pidatis vestiti. Folia obovata, saepe oblongo-obovata, breviter acuminata, basi cuneata raro obtusius-

cula, serrulata, supra in nervo medio setosa, subtus squamulata et setosa, setis brevibus appressis,

coriacea, 0,09 longa, 3,5 lata, nervis primariis distantibus in angulo 45°, nervis secundariis approxi-

matis, fere rectis, subparallelis; petioli semiteretes, squamulati, 0,015 longi. Flores axillares, geminati

vel solitarii; pedunculi compressi, squamulati; bracteae minutae, oblongae vel penicilliformes. Alabas-

TRUM subglobosum, squamulatum. Caltx pentasepalus, aestivatione quincunciali; sepala biformia

(tria majora, subrotunda, acutiuscula; duo minora, ovato-oblonga), intus glabra, extus squamulata.

Corolla pentapetala, subcampanulata, aestivatione convoluta; petala obovata, profunde emarginata,

integerrima, glabra. Stamina multa, basi connata et corollae adnata; filamenta linearia, glabra, brevia;

ANTHERAE in medio affixae, oblongae. Ovarium sphaeroïdeum, quadri- vel quinquesulcatum, truncatum,

glabrum, quadri- ad quinqueloculare
;
ovula numerosa, affixa placentis subsessilibus, trigonis, dorso

rotundatis et lateribus planis; sttli 4—5; stigmata capitellata. Capsula sphaeroïdea, 4—5 sulcata,

glabra, loculicida, 4—5 valvis; valvulve ad medium usque dehiscentes. Seminum numerus, forma et

structura similes Sauraujae ferocis.

Crescit ad Jiumen Tewe: Borneo.

Botanica.
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XVII. SAÜRAUJA REINWARDTIAM. Bl.

S. ramulis tuberculatis et squamulatis, foliis oblongis acuminatis basi obtusiusculis obsolete serrulatis glabriusculis

,

pedunculis corymbiferis saepe trifloris, calycibus breviter setosis, sepalis exterioribus late rotundatis.

Blume, Bijdragen tot de Flora van Neêrl. Indië, bl. 126.

Crescit in sylvis montium Wajang, Patoeha, etc.: Java.

In de bosschen, welke de bergen van het westelijk gedeelte van Java bedekken, is deze soort, tot op

eene hoogte van ongeveer 1500 ellen, vrij algemeen. Bij andere kenmerken, kan het digt bij elkander

staan der tusschennerven ter onderseheiding dienen, hetwelk insgelijks aan S. Tewensis eigen is.

XVIII. SAÜRAUJA SAKOEMBANGENSIS. Khs.

S. ramulis leprosis et squamulatis, foliis oblongo-ovalibus acuminatis utrinque setosis, floribus subcorymbosis
,
caly-

cibus breviter setosis, sepalis exterioribus ovatis.

Arbuscula; rami glabriuseuli, einerei; ramuli compressi, subsulcati, fuseo-leprosi, squamulati,

squamulis lanceolatis, subulatis. Folia oblongo-ovalia, breviter acuminata, basi inaequilatera et obtusa,

subintegerrima, supra et subtus setosa, 0,13 longa, 0,055 lata, nervis primariis in angulo 45°, nervis

secundariis subparallelis, distantibus; petioli 0,01 longi, semi-teretes, dense hirsuti. Flores subeo-

rymbosi. Bracteae oblongae, utrinque setosae. Peduiyculi compressi, dense setosi. Calyx pentasepalus,

aestivatione imbricata; sepala inaequalia: tria exteriora majora, ovata, obtusiuscula, intus glabra, extus

setosa; duo interiora minora, ovato-oblonga, intus glabra, extus in medio cum stria setarum. Corolla

pentapetala, aestivatione convolutè; petala floris nondum explicatae basi sublibera, obovata, biloba,

glabra. Stamina 20, biserialia alternantia, in serie posteriore majora; antherae oblongae. Ovarium

hemisphaericum
,

glabrum, quinqueloculare
;

ovula numerosa; styli quinque, lineares; stigmata

capitellata.

Crescit in monte Sakoemhang: Borneo.

XIX. SAÜRAUJA SIXGALANGENSIS. Khs.

S. ramulis tuberculatis et squamulatis, foliis obovato-oblongis acuminatis utrinque setosis, floribus subcorymbosis,

calycibus longe setosis, sepalis exterioribus ovatis.

Crescit in sylvis Singalang: Sumatra.

Deze soort en de S. Sakoembangensis zijn zeer na verwant aan de S. Reinwardtiana. Zij zijn door de

haar eigene haarbekleeding van de laatste te onderscheiden. Van elkander verschillen zij door de

ontwikkeling dezer haarbekleeding, welke bij de S. Sakoembangensis veel aanzienlijker is, dan bij de

S. Singalangensis.
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PLOIARIUM. Khs.

Calyx pentasepalus, aestivatione imbricata. Corolla pentapetala, aestivatione convoluta, petalis

subbilobis. Stamina numerosaj filaihenta pentadelpha, apicem versus liberaj antherae cordiformes,

rimis longitudinalibus dehiscentes. Ovarium ovoïdeum, quinquesulcatura, quinqueloculare
j
ovula

numerosa, afïixa placentis subcylindricis. Sttli quinquej stigmata capitellata. Capsula quinque-

sulcata, septicida, valvulis cymbiformibus a basi dehiscentibus. Semiiva numerosa, multiserialia, adscen-

dentia, linearia, apice et basi membranaeea; testa membranaeea; tegmew membranaeeum, sinuato-

costatum. Albumen carnosum. Embryo reetus, cylindricus, utrinque obtusus.

Arbores. Folia alterna, versus apicem ramulorura approximata, coriacea. Pedunculi axillares, uniflori.

Het geslacht Ploiarium vertegenwoordigt, in den Indischen Archipel, de in Amerika voorkomende

geslachten Bonnetia, Archytaea en Mahurea. Bonnetia verschilt van hetzelve door de niet zamenge-

groeide helmdraden, in de wijze van openspringen der helmknopjes door poren aan den voet, en door de

driekleppige vrucht; Mahurea heeft in de mindere zamengroeijing der helmdraden, in den van boven

schotelvormig verwijden helraknoop, en in de hangende eitjes, eigene kenmerken; Archytaea is te onder-

scheiden door den niet wegvallenden kelk, door den enkelvoudigen stijl en door de plaatsing der eitjes

in twee rijen. — De naam, aan dit geslacht gegeven, doelt op den vorm van de kleppen der kapsels,

die naar eene kleine kano gelijken.

PLOIARIUM ELEGANS. Khs.

P. foliis alternis oblongis, floribus axillaribus solitariis.

Arbor 6—8 metrorum; trüncus rectus, cylindricus, cortice cinereo tectus; corona rotundata vel

pyramidalis; rami patentes vel diffusi, subteretes, cicatrisati, glabri, cinerei; ramuli compressi, saepe

angulati, glabri, rubri. Gemmae teretes, acutae vel acuminatae, glabrae, involutae, partibus junio-

ribus involutis. Folia versus apicem ramorum conferta, alterna, oblonga vel obovato-oblonga, acuta,

basi truncata vel subcordata, margine recurva et rubra, basi integerrima, apice serrulata, utrinque

glabra, coriacea, 0,095 longa, 0,025 lata, nervo medio costatim prominente rubro; petioli compressi,

glabri, brevissimi. Flores axillares, solitarii, longe pedunculati; pedunculi compressi, saepe ancipites,

versus apicem subteretes, bibracteati, glabri, rubri. Bracteae oblongae, acutae, apice serrulatae.

Calyx pentasepalus, campanulatus, deciduus, aestivatione imbricata; sepala subaequalia, rotundato-

ovata, acuta vel emarginata, saepe crenulata, utrinque glabra, coriacea, rubro-marginata. Corolla

pentapetala, aestivatione convolutè; petala unguiculata, obliqua, obovata, apice emarginata, crenulata,

basi integerrima, glabra, subcoriacea. Stamina numerosa; filamenta pentadelpha (fasciculi petalis

oppositi et glandulis pyramidalibus et acutis alternantes; parte concreta oblonga, partibus liberis filifor-

mibus), glabra; antherae basi affixae, cordiformes, emarginatae, biloculares, rimis longitudinalibus de-

hiscentes. Ovarium oblongo-ovoïdeum, quinquesulcatum, glabrum, quinqueloculare; ovula numerosa.
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linearia, inserta placentis subteretibus, axi loculi affixis. Styij 5, subteretes, glabrij stigmata trun-

cata. Capsula oblongo-ovoïdea, attenuata, quinqueloba, glabra, lignea, septicida, quinquevalvis;

VALVULAE a basi dehiscentes, navicellatae, endocarpio crustaceo, apice columnae pentagonae affixae.

Semina numerosa, multiserialia, adscendentia, linearia vel oblonga, glabra, minuta, apice et basi cum

membranula lineari; exostomium et hilum approximata et chalazae oppositaj testa tenue membranacea;

KAPHE simplex, testae adnata; tegmen membranaceum, costis longitudinalibus undulatis. Albumen

pcriphericum. Embryo centralis, erectus, fere rectus, cylindricus, utrinque obtusus.

Crescit juxta Poeloe-lampei: Borneo.

Tab, 25. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos. 3. Petalum. 4. Bractea. 5. Staminum fasciculus. 6. Staminis

pars libera. 7. Ovarium, integumentis floralibus et stamiuibus ablatis. 8. Ovarii transversalis sectio.

9. Fructus. 10. Capsula dehiscens. 11. Capsula, valvula una ablata. 12. Valvula intus visa. 13. Capsula

verticaliter secta. 14. Columnae et valvulae sectio transversalis. 15. Placenta cum seminibus. 16. Semina

aucta. 17. Semen immaturum cum sacculo embryonis. 18. Nucleus inamaturus. 19, 20, 21. Semina

valde aucta. 22. Semen dissectum cum parte testae, rapbe libera, tegminis dimidia parte et tegumento

nuclei. 23. Nuclei tegumentuni cum massis gi’anulatis rotundatis. 24. Tegminis pars admodum aucta.

25. Nucleus verticaliter sectus.

LAPLACEA. Kuwth, Cambessèdes, etc.

LAPLACEA VULCANICA. Khs.

L. foliis ovalibus obtusis vel emax’ginatis integerrimis.

Arbiiscula 2—4 metrorum, diffusa; truncus brevis, angulatus, nigrescens; rami subpatentes, trigoni

vel tetragoni, rimosi, cicatrisati, glabri; ramuli trigoni, subcompressi , cinereo-leprosi. Gemmae

conicae, obtusiusculae, sericeae, foliis amplectentibus teretibus, folio exteriore involvente axi opposito.

Folia versus apices ramorum conferta, patentia, ovalia vel ovata, basi obtusa, apice obtusiuscula vel

emarginata, integerrima, utrinque glabra, crasso-coriacea, nervis supra exsculptis, 0,06 longa, 0,04 lataj

PETiOLi semi-teretes, glabri, 0,004 longi. Flores axillares, solitariij peduncüei breves, teretes, pubes-

centes^ bracteae duae, suboppositae, calyci approximatae, ovatae, acutiusculae, extus sericeae.

Alabastrum ovoïdeum, obtusiusculum, sericeum. Calyx pentasepalus, aestivatione imbricatè. Sepala

inaequalia, duo petaloïdea, subrotunda, obtusissima, integerrima, saepe irregulariter fissa, intus glabra,

extus sericea. Corolla pentapetala, aestivatione subconvoluta
j
petala inaequalia, breviter unguiculata,

rotundata, obtusissima vel emarginata, glabra. Stamina numerosa; filamenta biserialia, monadelpha

vel pentadelpha, corollae adnata, lineari-oblonga, attenuata, glabra; antherae in medio afiixae, vacil-

lantes, ovatae, utrinque emarginatae, biloculares, rimis longitudinalibus dehiscentes. Ovarium

ovoïdeum, quinquesulcatum, dense sericeum, quinqueloculare; ovula 4—6 in singulo loculo, axi loculi

affixa, descendentia. Styli 5, breves, subconnati; stigmata 5, obtusiuscula. Capsula obovoïdea,

subtruncata, pentagona, dense pubescens, quinquelocularis, loculicida; valvulae primum in medio.
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deinde ab apice ad basin usque disjunctae, oblongae, inlus septigerae et glabrae, extus sulcatae et

pubescentesj columella pentagona. Semina 3—5, descendentia, in medio affixa, compressa, oblonga,

utrinque obtusa, apice in alam expansaj umbilicus supra exostoinium positusj testa apice expansa, sub-

coriaceaj raphe in dorso seminis ad chalazam umbilico oppositam, inter cellulas mesospermii procurrens;

TEGMEN membranaceum. Albumen paululum. Embryo albus, erectusj cottledones subrotundae,

obtusae, basi subcordatae, planae; radicula teres, obtusiuscula.

Crescit in summo montis Merapi: Sumatra.

Tab. 26. Figura Laplaceae vulcanicae. 1 et 2. Alabastrum. 3. Flos, calyce ablato. 4 et 5. Petala. 6. Staminum

pars extus, et 7. intus visa. 8. Stamen. 9. Anthera antice et 10. postice visa. 11. Ovarium et stamina.

12. Ovarium longitudinaliter sectum. 13. Ovarii sectio transversalis. 14. Ovarium adultius longitudiualiter

sectum. 15. Fructus. 16. Fructus, valvis duabis abscissis. 17. Fructus pars transversaliter secti, valva

una ablata. 18. Valvula iutus visa. 19. Columella a partibus circumpositis denudata. 20 , 21 ,
22. Semina.

23. Semen, parte testae abscissa. 24. Seminis pars, a. micropyle, b. umbilicus. 25. Seminis transversalis

sectio. 26. Seminis immatmi pars
,
cousistens ; e mesospermio cellulari

,
parte raphis

,
tegmine et embryone.

27. Seminis immaturi pars. 28. Embryo.

ANTHEËISCHIMA. Khs.

Gordoniae species. Blume, etc.

Calyx trisepalus vel profunde tripartitus, aestivatione imbricatè, sepalis basi connatis. Corolla

hexapetaia, aestivatione imbricata, petalis subaequalibus. Stamhva numerosa, multiserialia; filamenta

basi inter se et petalis adnata; awtherae dorso affixae, vacillantes, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium

quinqueloculare; ovula 3—7 in singulo loculo, descendentia; sttlus simplex; stigma capitatum.

Capsula lignosa, oblonga, pentagona, quinquelocularis,loculicida, valvulis ad medium longitudinis usque

dehiscentibus, circum columellam dispositis. Semina 3—5, vertice alata, basi alae affixa columellae

angulatae; testa vertice seminis chartacea et basi ejusdem lignosa; tegmen membranaceum.

Arbores. Folia alterna, ovali-oblonga, coriacea. Flores axillares, solitarii.

De gewassen, uit welke de geslachten Antheè'ischima en Closaschima gevormd zijn, waren vroeger

onder den geslachtsnaam Gordonia beschreven en afgebeeld. Eene nadere vergelijking met voorwerpen

van de Amerikaansche grondsoort heeft mij echter doen zien, dat deze vereeniging van Indische en

Amerikaansche gewassen kan worden gesplitst, en heeft mij tot het voorstellen van twee verschillende ge-

slachten voor de Indische soorten van Gordonia doen overgaan. Het eerstgenoemd geslacht, Antheëischima,

heeft de kelkbladen, even als Gordonia, in eenen krans staande, doch bezit er slechts drie. De bloem-

kroon bestaat bij hetzelve uit zes, bij Gordonia uit vijf bloembladen. De stuifdraden zijn, bij het laatste

geslacht, geheel vrij of in vijf bundels verbonden; bij Antheëischima, aan den voet met elkander in eenen

ring en met de bloembladen zamengegroeid. De overige bloemdeelen en de vruchten der ware soorten

Botanica. qs
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van Gordonia, heb ik niet onderzocht; doch, naar de beschrijving oordeelende, verschillen zij van die

der Indische gewassen. Het aanzien der voorwerpen van Antheëischima en van Gordonia verschilt

weinig; dat der gewassen, welke ik onder den geslachtsnaam Closaschima heb vereenigd, is geheel

anders, door de meer struikaardige groeiwijze en door de mindere ontwikkeling der bladen en bloemen;

bovendien verschilt Closaschima van Antheëischima door eenige kenmerken der bloem: de eerste heeft

vijf, soms, door de vergrooting van een der schutblaadjes, schijnbaar zes kelkbladen en vijf bloembladen,

spiraalsgewijze geplaatst, en vijf stempels, welke bijna zonder stijlen zijn.

De gewassen van het geslacht Antheëischima behooren onder de fraaiste boomen, welke op Java,

tusschen eene hoogte van 1500 tot 2000 N. ellen worden gevonden. Hunne stammen zijn dikwerf tot

op eene lengte van 15 tot 20 N. ellen ongedeeld, doch verdeden zich op die hoogte in bogtige takken en

takjes, aan wier einden de bladen en bloemen geplaatst zijn. Door deze groeiwijze ontstaat eene zeer

digte bladkroon, door welke de zonnestralen naauwelijks henendringen. Deze, alsmede de talrijke

menigte bloemen, die hare oppervlakte versieren, deed mij den naam kiezen, dien ik heb voorgesteld. —
Hij de Sundanezen heeten deze boomen Kimangal ^ hetwelk boom van geluk beteekent.

ANTHEËISCHIMA EXCELSA.

Gordonia excelsa. Bl.

A. ramulis sericeo-pilosis
,

foliis ovali-oblongis serratis vel serrulatis, sepalis inaequalibus
,

petalis late rotundatis

nnguiculatis.

Blume, Bijdr. tot de Flora van Neêrl. Indië, bl. 130.

Arbor speciosa; truncus rectus, subcylindricus; cortex crassus rimatus, fuscus; lignum rubicun-

dum, fibris tenuibus; corona semi-ovata vel hemisphaerica, dense foliosa; rami patentes vel dilFusi,

teretes, cinerei, epiderraide saepe rimis transversalibus solutó et ad lamellas reducta; ramuli alterni,

teretes vel subteretes, dense sericeo-pilosi. Folia ovali-oblonga, acutiuscula, saepe emarginata, raro

obtusissima, basi cuneata, serrata vel serrulata, utrinque glabrata, — juniora in et prope nervo medio in

pagina inferiore pubescentia, — coriacea, 0,12 longa, 0,045 lata, nervis primariis approximatis. Gemmae

subteretes, acuminatae, dense sericeo-pilosae, foliis equitantibus et conduplicatis. Flores axillares,

solitarii, speciosi; pedunculi subteretes, dense sericei, breves. Alaeastrum globosum, dense sericeum.

Caltx trisepalus, deciduus, aestivatione quincunciali
;

sepala inaequalia, rotundata, obtusissima,

crenulata, intus glabra, extus sericeo-pubescentia, coriacea. Corolla rosacea, hexapetala, aestivatione

imbricata; petala breviter unguiculata, late rotundata, emarginata vel excisa, basi cuneata, extus

sericea, intus glabra, basi pubescentia, subcarnosa, margine membranacea, 0,025 longa, 0,02 lata.

Stamina numerosa, pluri-serialia; filamenta monadelpha, subulata, glabra; antherae dorso aflixae,

vacillantes, ovatae vel oblongae, utrinque obtusae vel emarginatae, longitudinaliter dehiscentes. Pollen

sphaericum. Ovarium subglobosum, dense sericeo-pubescens, quinqueloculare; ovula 3—7 in singulo

loculo, biserialia, alterna, descendentia, angulo interno loculi affixa, oblonga, compressa; sttlus

pentagonus, quinquesulcatus, basi pubescens; stigma quinquelobatum, lobis obtusis. Capsula oblongo-
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ovoïdea, pentagona, acuta, pubescens, quinquelocularis, loculida; valvulae ab apice ad medium

sejunctae, oblongae, septigerae, trigonae, dorso excavatae vel planae, lateribus planis infra medium

excavatis, apice ancipites, infra apicem truncatae, endocarpio nitido fusco; columella quinquangulata.

Semina 3—5, in medio affixa, imbricata, oblonga, vertice obtusa, basi obliqua obtusiuscula, apice in

alam chartaceam expansa, glabra, fusco nitidaj hilum lineare, supra micropylam punctiformem positum;

TESTAE pars nucleum involvens lignoso-coriacea, pars alaeformis chartaceaj raphe in dorso seminis ad

chalazam hilo oppositam procurrensj mesosperjhiijm cellulosumj tegmen membranaceum. Nucleus

ovoïdeusj RUDOiENTUM embryonis chalazae approximatum.

Crescit in sylvis montanis: Java.

Tab. 27. 1 , 2. Alabastrum. 3. Flos expansus. 4. Petalum curn staminibus. 5. Stamen admodum auctum postice

visum. 6. Antherae pars admodum auctum ad indicandum structuram endothecii. 7. Ovarium, integumentis

florabbus et staminibus ablatis. 8. Ovarium verticaliter sectum. 9. Capsula dehiscens. 10. Capsula

,

duabus valvulis. ablatis. 11 et 12. Semina. 13 et 14. Semina immatura dissecta; b. bilum; c. chalaza.

15. Tegmen, cum sacco embryonis. 16. Semen immaturum admodum auctum: a. fmiiculus umbilicalis et

placenta; b. hilum; c. micropyla; d. raphe; e. testa; f. mesospermium
; g. tegmen; h. nucleus; i. saccus

embryonis. 17. Seminis pars, membranis explicatis. 18. Saccus embryonis valde auctus. 19. Raphe

seminis junior. 20. Raphe seminis adultioris.

CLOSASCHIMA. Khs.

Gordoniae spec. Khs.

Caltx bibracteatus, pentasepalus, aestivatione imbricata, sepalis spiraliter dispositis. Corolla pen-

tapetala, aestivatione subimbricata. Stamina numerosa; filamenta monadelpha, inter se et cum corolla

connata; antherae dorso affixae, vacillantes, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium quinqueloculare
j

ovuLA 2—6 in singulo loculo, descendentia; sttli 5, breves; stigmata 5. Capsula lignosa, oblonga,

pentagona, quinquelocularis, loculicida, valvulis fere ad basin usque dehiscentibus, circum columel-

lam pentagonam dispositis. Semina 2—5, vertice alata, basi partis expansi et alaeformis testae affixaj

TEGMEN membranaceum. Embryo in albumine tenui, erectus, rectus, radiculè terete, cotyledonibus planis.

Arbores. Folia alterna, oblonga, coriacea. Flores axillares, solitarii.

Uit de vroegere ophelderingen, bij Antheeischima gegeven, en uit de bovenstaande kenmerken, blijkt,

dat de kelk en de stijlen de voornaamste middelen ter onderscheiding tusschen dit geslacht en Gordonia

zijn, terwijl de groeiwijze een bijkomend middel ter erkenning aanbiedt. Deze laatste heeft mij den naam

doen kiezen van Closaschima, omdat de schaduw door de mindere digtheid van de kroon gebroken is. —
De eene der volgende soorten is op Sumatra, in de bosschen van het gebergte Melintang verzameld; de

andere in de lage streken der zuid-oostkust van Borneo, op plaatsen, welke aan de zon zijn blootgesteld.
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I. CLOSASCHIMA OVALIS. Khs.

Gordoniae spec. Khs.

C. ramulis subpubescentibus
,

foliis oblongo-ovalibus acutiusculis serrulatis, sepalis subaequalibus
,

petalis obovatis.

(Nervi foliorum approximati.)

Arbor 10— 15 metrorumj truncus rectus, cortice fusco vel fusco-cinereo
; corona, apertaj rami

patentes, distantes, teretes, cinerei; ramuh subcompressi, subpubeseentes. Gemmae lineares, aeutae,

dense sericeo-pubeseentes, foliis conduplieatis et equitantibus. Folia alterna, distantia, oblongo-ovalia,

apiee acutiuseula vel emarginata, serrulata vel erenulata, basi integerrima, supra glabra, subtus gla-

brata, — juniora subtus pubescentia, — coriacea, 0,02 lata, 0,07 longa, nervis primariis approximatis;

PETioLi in ramis articulati, semiteretes
,

glabri, 0,002 longi. Flores axillares, solitariij pedunculi

breves, subteretes, pubeseentes. Bracteae ealyci approximatae
,

sublunares, intus glabrae, extus

sericeae, minutae, deciduae. Calyx petasepalus, deciduus, aestivatione imbrieata; sepala subaequalia,

suborbiculata, obtusa, intus glabra, extus serieea, carnoso-coriaeea, 0,005 lata, 0,003 longa. Corolla

pentapetala, aestivatione imbricatè, petala inaequalia, obovata, obtusa vel emarginata, saepe margine

undulata, intus glabra, extus in medio paginae serieea, subearnosa, 0,008 longa, 4—6 lata. Stamina

numerosa 3—4 serialiaj filamenta basi connata, filiformia, glabra; antherae dorso affixae, vaeillantes,

subrotundae, utrinque emarginatae, rimis longitudinalibus dehiscentes. Pollen sphaerieum, elevato-

punetatum. Ovarium ovoïdeum, apiee truneatum, serieeum, quinqueloculare; ovula 2—5 in singulo

loeulo, fere in medio loeuli angulo interno affixa, biserialia, alterna, sursum imbricantia, compressa;

STYLUS baud manifestus; stigmata 5, acutiuseula, recurva. Capsula oblonga, pentagona, mucronulata,

basi rotundata, pubescens, loculicida, quinquelocularis, quinquevalvis
;
valvulae fere ad basin usque

disjunctae, septigerae, oblongae, triangulares ,
lateribus interioribus fusco-nitidis superne planis et

inferne excavatis, acie truncatè, columella seminifera angulata, saepe marginata. Semina geminata

ad quaternata, descendentia, alterna, compressa, dimidiato-oblonga, apiee acutiuseula, basi obliqua et

acutiuseula, superne in alam chartaceam extensa, glabra; hilum micropylae approximatum et superposi-

tum; TESTA in parte alari chartacea, in parte nucleum involvente sublignosa; raphe in dorso seminis;

TEGMEN membranaceum. Albumen tenue, album, periphericum. Embryo erectus; cotyledones ovales,

obtusiusculae, plauae; radicula teres, acuta.

Crescit in sylvis Melintang: Sumatra.

Tab. 28. Fig. 1. Alabastrurn. 2. Flos expansus. 3. Corolla postice visa. 4. Stamina floris nondum apertae. 5. Stamen

postice et 6. antice visum. 7. Ovarium, integumentis floralibus et staminibus ablatis. 8. Ovarium vertica-

litcr sectum. 9. Capsula, duabus valvulis ablatis. 10. Valvula antice visa. 11. Semen immaturum.

12 et 13. Semina. T4. Semen sectum. 15. Embryo denudalus.
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II. CLOSASCHIMA MARGINATA. Khs.

C. ramuhs glabris
,

foliis oblongo-ovalibus obtusiusculis obsolete serrulatis
,
sepalis subaequalibus

,
petalis subrotullcliss

(Nervi foliorum distantes.)

Arborj rami patentes, subteretes, fusci, rimatij ramuli subcompressi, glabri. Gemmae elongato-

conicae, glabrae, foliis equitantibus^ apice conduplicato-involutis. Folia alterna, \ersus ramulorum

apices conferta, oblongo-ovalia vel oblongo-obovata, obtusiuscula, saepe emarginata^ supra basin inte-

gerrimam obsolete serrulata, serraturis distantibus, margine saepe reeurvo rubro, glabra, eoriaeea,

0,08 longa, 0,03 lata, nervis primariis distantibus; petioli seraiteretes, glabri, 0,005 longi. Flores

axillares, saepe ad ramulorum apiees positi, solitariij pedunculi subteretes, pubeseentes, breves.

Bracteae ealyei approximatae, lunatae, intus glabrae, extus pubeseentes. Alabastrum subglobosum,

dense serieeum. Calyx pentasepalus, persistens, aestivatione imbrieatèj sepala subrotundata, obtusis-

sima, margine saepe irregulariter ineisa, intus glabra, extus sericeo-pubeseentia, coriaeea, subaequalia,

0,005 longa et lata. Corolla pentapetala, aestivatione imbrieat^; petala subrotunda, obtusa, integer-

rima, extus pubescentia. Stamina numerosa, bi- vel triserialiaj filamenta basi connata, subteretia,

versus apieem subulata, glabraj antherae versus basin affixae, vacillantes, ovatae, cordatae, biloeulares,

rimis longitudinalibus dehiscentes, eonneetivo obloUgo, aeuto, basi cordato. Ovarium oblongo-ovdideum,

dense serieeum, quinquelocularej ovula 4—6 in singulo loeulo, angulo interno loeuli affixa, deseen-

dentia, oblonga, compressa. Stylus pentagonus, quinquesulcatus, serieeus, brevisj stigmata 5, api-

cularia. Capsula oblonga, pentagona, mucronata, basi obtusa vel subtruneata, quinqueloeularis,

loeulieidaj valvulae fere ad basin usque disjunetae, lineari-oblongae
,
mueronatae, septigerae, trigonae,

dorso cum sinu rotundato, lateribus una parte plana, duabus partibus profunde exeavatisj columella

centralis pentagona. Semina 2—4 in singulo loeulo, biserialia, alterna, obovata vel lineari-oblonga,

extremitate superiore obtusa et in alam membranaeeam expansa, extremitate inferiore aeuta vel obliquo-

obtusa, glabra. Seminum struetura eadem ac Closasehimae ovatae.

Crescit in monte Tirin et juxta Martapoera: Borneo.

Be voorwerpen van de gemelde plaatsen versehillen van elkander door de grootte der bladen. Aan

anderen, te Poeloe-lampei en bij den berg Pamatton verzameld, zijn de jongere takken vierhoekig en,

even als de knoppen der bladen, met eene soms vrij digte haarbekleeding voorzien. Voor het overige

bestaan er kleine versehillen in den kelk en in de vruehtj doeh zij sehijnen mij niet van genoegzaam

aanbelang, om deze voorwerpen als eene eigene soort voor te stellen^ als verscheidenheid besehouwd,

kunnen de laatsten C. dasyopthalma worden genoemd. Bij deze soort zijn de vijf stempels vóór de

opening der bloem, op dezelfde wijze als de bloemkroonbladen, over elkander liggende.

Botanica. m
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SCHIM A. Reinwardt, Blume.

Gordoniae species. Wallich, De Candolle, etc.

Calyx pentasepalus, persistens, aestivatione imbricatè, sepalis aequalibus. Corolla pentapetala,

aestivatione imbricat^, petalis inaequalibus: unum majus, caetera ante explicationem calyptratim tegens.

Stamina numerosa, pluriserialiaj filamenta basi inter se et petalis adnataj antherae basi affixae, lon-

gitudinaliter dehiscentes. Ovarium quinquelocularej ovula 2—4 in singulo loculo, descendentiaj Stylus

quinquesulcatus; stigma quinquelobum. Capsula lignosa, subglobosa, quinquelocularis, loculicida,

valvulis ad medium longitudinis dehiscentibus, circum columellam dispositis. Semdva 2—4, in sinu

ventris alïixa columellae, reniformia; testa in alam chartaceam periphericam expansa
j
tegmen membra-

naceum. Albumen tenue. Embryo subplanum, radicula in marginem cotyledonum inflexa, cotyledo-

nibus contiguis subplanis.

Arbores. Folia alterna, coriacea. Flores axillares, foliorum abortu raeemosi.

Het geslacht Schima, in 1820, door den Heer Reinwardt voor door hem op Java gevondene gewassen

gevormd, werd in 1825, door den Heer Blume beschreven (Bijdragen tot de Flora van Neêrlandsch

Indië, hl. 129). Volgens deze beschrijving verschilt het van Gordonia door den vorm van den kelk

en door eenige kenmerken der vrucht, welke de vorm, de maat van openspringen der kapsels en het

standertje, rondom hetwelk de laatsten geplaatst zijn, vertoonen. Deze kenmerken, door latere schrijvers

(de Heeren Sprengel en Endlicher) van te weinig belang beschouwd zijnde, misschien wel, omdat de

zamenstelling van eenige soorten van Gordonia hiermede overeenkomt, hebben dit geslacht van Gordonia

niet afgescheiden kunnen houden. Het wordt door den Heer Endlicher onder het geslacht Gordonia,

in de afdeeling Lasianthus gebragt. Door het geheel verschillende aanzien der planten, mij met deze

verbinding niet kunnende vereenigen, heb ik de voorwerpen aan een naauwkeurig onderzoek on-

derworpen, ten einde voor den indruk, dien de vorm op mij te weeg bragt, kenmerken te vinden,

waardoor aan denzelven een wetenschappelijke grond wierde bijgezet. Door dit onderzoek is het mij

gelukt, een van de weinige geslachten, die met den naam van den stichter in het stelsel bestaan, als

genoegzaam afwijkende te leeren kennen, om hetzelve, zoo als ik vertrouw, met regt, onder den vroe-

geren naam Schima te herstellen: een’ naam, die het eigenaardige van een der bladen der bloemkroon,

dat de anderen vóór de opening als eene huif bedekt, zeer juist uitdrukt. Bij dit in het oogvallend

verschil van Gordonia, moeten nog eenige kenmerken, die de vrucht en de zaden opleveren, gevoegd

worden: de vorm, namelijk, van het standertje, dat het benedenste gedeelte bijna rolrond en het

bovenste vijfdeelig, eenigerwijze stervormig heeft
j
de vorm der kleppen, welke naar beneden eene diepe

insnede hebben, en vooral de gedaante en de zamenstelling der zaden. Bij Gordonia zijn de zaden

langwerpig, met het bovenste of het eene einde in een’ vleugel eindigende; bij Schima hebben zij eene

niervormige gedaante, met een vliezig, dikwerf vrij aanzienlijk uitgroeisel, dat het geheele zaad omringt.

De raphe omgeeft bij Antheëischima, in haren loop, van den navel naar den binnennavel, die tegenover

elkander aan de beide einden van het ligchaam des zaads gelegen zijn, den geheelen rug van hetzelve;
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daarentegen is de raphe bij Schiraa kort, loopende met eene kleine bogt, van den navel naar den bin-

nennavel, welke in het bovenste einde van het zaad is. 13e kiem van Scliima heeft de zaadlobben met

zeer ongelijke zijden, soms zelfs alleen de naar binnengerigte ontwikkeld, en het worteltje tegen den

rand van bet benedenste der zaadlobben teruggebogen
;
die van Gordonia bestaat uit vrij regelmatig

gevormde zaadlobben, en uit een worteltje, hetwelk met deze in eene regte lijn ligt.

Bij Sehima Noronhae, de grondsoort van het geslacht, moeten nog S. (Gordonia D. C.) Wallichii,

S. crenata benevens S. antherisosa gevoegd worden.

Sehima Walliehii (Gordonia Chilaunea Hamilton, Don Flor. Nepaulensis, pag. 215) groeit in

het hooggelegen Nepaul, waar zij eenen naam draagt, die haar als eenen lang bloeijenden en eenen

aangenamen geur verspreidenden boom doet kennen. Op de eilanden van den Arehipel komen de

anderen voor: S. Noronhae op Java, S. crenata op Borneo, en S. antherisosa, zeer verwant aan S. No-

ronhae, op Sumatra. Schima crenata werd door ons, op oorden weinig boven het zeevlak gelegen, in

het zuid-oostelijk gedeelte van Borneo verzameld^ de beide anderen versieren de hoogere bergstreken

van Sumatra en Java.

Naar de tijden, waarop wij deze gewassen waargenomen hebben, oordeelende, bloeijen zij het geheele

jaar in dezelfde mate. Hunne bladeren verwisselen vooral in den regentijd. De schutblaadjes, welke

zeer klein zijn, vallen zeer spoedig af. De kelk neemt na de opening van de bloem weinig in grootte

toe; doch blijft tot aan het afvallen der vrucht, onder dezelve, terwijl hij bij Gordonia soms in grootte

toeneemt en voor de scheiding der vrucht van de plant dikmaals, wegvalt. Door de zamengroeijing van

de bloembladen en de helmdraden vallen deze te zamen af. Bij de kapsels is het openen derzelve op-

merkelijk. Dit gaat vergezeld van het ontstaan eener dwarse spleet in de tusschenwanden, welke

vermoedelijk de opening bevordert, daar het hierdoor vrij gewordene bovengedeelte van den wand, tegen

het standertje drukkende, de verwijdering der kleppen ten gevolge kan hebben.

I. SCHIMA CRENATA. Khs.

S. foliis oblongo-ovalibus serrato-crenatis
,
columella apice truncata quinquangulari

,
seminibus oblongo-^rcniformibus.

Arbor 10— 15 metrorum; truncus rectus, cylindricus, basi saepe angulatus, angulis expansis in

laminas; cortex subfuscus, rimatus, sat crassus; lignum pallide vel obscure rubicundum, molle;

CORONA hemisphaerica, basi truncata, peripheria sinuato-undulatè, intus nuda; rautt patentes, recti,

apice saepe nutantes, teretes, rimati, fusci, glabri; ramuli novelli subcompressi vel compressi, dense

pubescentes; adultiores glabrati. Gemmae conicae, dense sericeae, foliis equitantibus et apice condupli-

catis intus sericeis. Folia versus apicem ramulorum conferta, alterna, oblongo-ovalia vel obovalia,

apiculata, serrato-crenata, supra glabra, subtus pubescentia vel glabrescentia, 0,11 longa, 0,045 lata,

coriacea; petioli semiteretes, glabrati, 0,02 longi. Flores axillares, solitarii vel foliorum abortu

terminales, racemosi; pedunculi subcompressi, pubescentes vel glabrati; bractearum rudimenta squami-
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formia in parte superiore pedunculi. Alabastrum globosum, sericeo-pubescens. Caltx persistens,

pentasepalus, patens, aestivatione imbricataj sepala uniserialia, aequalia, rotundata, obtusa, extus

pubescentia, intus dense sericea. Corolla pentapetala, rosacea, aestivatione imbricatè, petalis quatuor

unico calyptriformi tectis; petala inaequalia, uno majore subealyptrata, subrotunda, integerrima,

saepe undulata, intus glabra, extus basi serieea, pallide rosea vel alba. Stamiita numerosa, 3—5 se-

rialia; filamenta basi monadelpha, corollae adnata, subuliformia
,
glabra; antherae basi afïixae, subdi-

dymae, connectivo ovali, biloculares, loeulis rimis longitudinalibus dehiseentibus. Ovariem hemisphae-

ricum, dense sericeum, 4—5 locularej ovula 3—4 in singulo loeulo, angulo interno loeuli affixa,

deseendentia, biserialia, alterna, oblonga. Stylus subpentagonus, quinquesulcatus, glaberj stigma

quinquelobum, lobis obtusis. Capsula sphaeroïdea, parte styli persistente mueronata, basi obtusa vel

subattenuata, sericea vel glabrescens, quinquelocularis, loculicida, quinquevalvis, lignosaj valvülae

septigerae, ad medium usque liberae, oblongo-ovalesj dissepimentum apice rectum, carinatum, in medio

cum sinu obtuso, versus basin cum lobo semiovato acutiusculo et sinu acuto, crassum, fuscum, glabrum;

COLUMELLA basi subpentagona, sursum crassior, obconica, truncata, apice quinquangulata, acie rectS

vel subcurvata. Semina 2—4 in singulo loculo, columellae alternatim affixa, sursum imbricata, oblongo-

reniformia, sinu obtusissima, rugosiuscula; hilum in medio simis; microptla in extremitate inferiore siniiS;

TESTA in membranam peripteralem expansa, chartacea, subrugosaj raphe ad chalazam, vertice seminis

approximatam et hilo subcontrariam, procurrens; tegmen membranaceum. Albumen tenue, album.

Embryo longitudinalis, subplanusj cotyledones contiguae, subplanae, margine saepe involutae, dimidiato-

ovatae vel subreniformesj radicula subteres, obtusa, in marginem cotyledonum inflexa.

Crescit prope Martapoei'a, Poeloe-lampei: Borneo.

Tab. 29. Figura Schimac crenatae. 1. Flos. 2. Flos, scpalis cluobus, pctalis et parte stamimim abscissls. 3. Stamina.

4. Anthera et pars filamenti longitudinaliter sectae. 5. Pollen siccum et 6. humectatum. 7. Pollen cum

sacculo. 8. Ovarium et calyx longitudinaliter secti. 9 et 10. Ovula. 11. Fructus longitudinaliter sectus.

12. Columella denudata. 13. Capsula calyce suffulta, valvulis duabus ablatis. 14. Capsula calyco snffulta,

valvularum duarum superiore parte abscissa. 15. Semen abortivum. 16. Seminis abortivi pars superior valdc

aucta. 17. Semen immaturum. 18. Semen, testae et tegminis parte ablata. 19. Embryo, cotyledonibus

sejunctis. 20. Symmetria floris.

II. SCHIMA NORONHAE. Rwdt.

S. foliis ovali-oblongis acuminatis subintegerrimis
,
columellae apice stellaeformi

,
seminibus reuiformibus.

Arbor speciosa, saepe 20 metrorum; rami, ramuli et gemmae Schimae crenatae. Folia alterna,

ovali-oblonga vel ovalia, acuminata, apiculata, basi angustata, integerrima vel cum nonnullis ser-

raturis distantibus, supra nitida, subtus glabra, — juniora subtus sericea, — 0,08 longa, 0,025 lata,

coriacea, nervis primariis distantibus, in angulo 45° patentibusj petioli compressi, glabri, 0,01 longi.

Calyx, corolla, stamina, ovarium, stylus et stigma similes Schimaae crenatae. Capsula sphaeroïdea,

truncata vel excavata, parte persistente styli mucronata, basi rotundata, sparsim sericea vel glabrata.
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lignosa, quinquelocularis, loculicida; valvulae ad duas tertlas disjunctae, ovales, septigcrae; dissepi-

MEWTUM apice carinatum, in medio sigmoïdeo-excisum, versus basin cum lobo semiovato acuto et sinu

acuto, crassum, subtriangulare
;
columella obconica, truncata, pentagona, versus apicem quinque-

partita; partes sinubus rotundatis sejunctae, aeuminataej vertice cum quinque cavitatibus exsculptis.

Semina 2—4, sinubus columellae affixa, biserialia, subalterna, reniformia, sinu aeutoj structura eadem

ac Schimae crenatae.

Crescit in montanis: Java.

Tab. 29. Fig. 21. Capsula a latere visa, valvulae parte unius abscissa. 22. Eadem ab apice visa. 23. Semen. 24. Se-

men, testae et tegminis parte abscissa. 25. Seminis sectio longitudinalis. 26. Embryo. 27. Embryo,

cotyledonibus sejunctis.

De voorwerpen dezer soort, welke ik uit den tuin van Buitenzorg heb, en aldaar vermoedelijk van den

berg Salak zijn overgebragt, hebben de bladen lancetvormig, aan de beide einden zeer toegespitst, en

de bloemen iets kleiner dan gewoonlijk. Voor het overige hebben zij geene kenmerken, die mij tot de

voorstelling eener eigene soort kunnen doen besluiten.

III. SCHIMA ANTHERISOSA. Kus.

S. foliis lanceolatis acuminatis serratis, columellae apice ovoïdeo truncato.

Crescit in monte Merapi: Sumatra.

Deze staat tusschen de beide beschrevene soorten in. Zij heeft door den vorm der bladen de meeste

verwantschap met de langbladerige Schima Noronhae, doch verschilt door de zeer duidelijke zaagtanden.

Zij is aan Schima crenata verwant door den vorm der vrucht, welke naauwelijks verschilt, en door den

vorm van het standertje der vrueht, die echter meer regelmatig eivormig is.

PYRENARIA. Blume.

Bijdragen tot de Flora van Neèrlandsch Indië, bl. 1119.

Caltx pentasepalus, bibracteatus, aestivatione imbricatA. Corolla pentapetala, aestivatione imbricata.

Stamina numerosa; eilamenta monadelpha, corollae adnata, filiformiaj antherae medio dorsi affixae,

vacillantes, biloculares, longitudinaliter dehiseentes. Ovarium liberum, quinqueloeularej ovula bina,

superimposita, angulo interno loculi affixa, anatropa. Stïli 5, approximati; stigmata emarginata.

PoMUM quinqueloculare. Semina (Pyrena) 2 in singulo loculo, sursum imbricata
j
testa osseaj tegmen

membranaceum. Embryo longitudinalis, rectusj radicula teresj cotyledones foliaceae, contortuplicatae.

Arbores. Folia alterna, oblonga, serrata, coriacea. Flores axillares, solitarii.

Botamica. 57
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i\aar den eersten indruk te oordeelen, welken het aanzien der planten maakt, behoort het geslacht

Pyrenaria tot de Gordonieae. Deze verwantschap wordt verder bevestigd door de bij een nader onder-

zoek gevondene kenmerken. Die der bloemdeelen zijn niet zeer afwijkende van Gordonia, enzv. De

ontwikkeling van het zaad geschiedt even als bij deze geslachten, doch brengt eenen vorm voort die

meer overeenkomt met dien van het zaad van Malachodendron. De vrucht wijkt door de zamenstelling

harer bekleedselen van de andere geslachten der Gordonieae af, zijnde het sarcocarpium zeer ontwikkeld
j

doch dit verschil is van geen genoegzaam aanbelang, dewijl in het geslacht Saurauja openspringende en

vlcezige vruchten worden gevonden.

I. PYRENARIA SERRATA. Bl.

P. füliis ovali-oblongis serratis, bracteis lunulatis obtusis, fructubus sphaeroïdeis.

Arbor 15—20 metrorum; truncus rectus, cylindricus, cortice longitudinaliter rimoso tectus; rami

patentes, teretes, fusci, glabri; ramüli compressi, — novelli saepe compressi, sulcati, subpubescentes.

Gemmae conicae, dense sericeae, foliis equitantibus, apice conduplicatis, intus glabriusculis. Folia

alterna, ovali-oblonga, breviter acuminata, serrata, serraturis argutis, basi integerrima, utrinque glabra,

0,15 longa, 0,05 lata, coriacea; petioli semiteretes, supra sulcati, glabri, 0,01 longi. Flores axillares,

solitariij pedunculi subteretes, pubescentes, 0,05 longi
j
bracteae duae calyci approximatae, lunulatae,

obtusae, subtus sericeae, supra glabriusculae. Alabastrum subglobosum, dense sericeum. Calvx

pcntasepalus, persistens, aestivatione imbricata; sepala inaequalia, (duo exteriora minora, rotundata,

obtusaj tria interiora majora, semi-orbiculata, obtusissima) supra glabra, subtus dense sericea. Corolla

pentapetala vel quinquepartita, tubo brevissimo, aestivatione imbricataj petala subaequalia, ovata,

obtusa, intus glabra, extus piloso-sericea, carnosa, margine membranacea. Stamina numerosa; filamenta

monadelpha, petalis adnata, linearia, glabraj antherae infra medium alïixae, vacillantes, ovatae, bilo-

cularcs, longitudinaliter dehiscentes. Pollen sphaericum. Ovarium subhemisphaericum, sericeo-pilosum,

quinquelocularej ovula geminata, angulo interno loculi affixa, superimposita, hemisphaerica, anatropa.

Sttli 5, coaliti; stigmata capitellata. Pomum sphaeroïdeum, obsolete decemsulcatum, glabrum,

epicarpio coriaceo, mesocarpio carnoso, endocarpio chartaceo, quinque- abortu tri- vel quadriloculare.

Semina 2 in singulo loculo, angulo interno loculi affixa, superposita, oblonga, compressa, fuscaj hilum

infra micropylam punctiformemj testa ossea, sat crassaj raphe ramificans intra testam et tegmen

membranaceum, ad chalazara basilarem hiloque contrariam procurrens. Albumen nullum vel tenue.

Embryo longitudinalis, erectus; radicula cylindricaj cotyledones contortuplicatae, foliaceae.

Crcscit in sylvis montanis: Java.

Tab. 30. Figura speciei. 1, 2. Alabastrum. 3. Flos expansus. 4. Pars staminum. 5, 6. Pollen. 7. Ovarium,

tegumcnlis lloralibus et staminibus ablatis. 8. Ovarium sectum longitudinaliter. 9. Ovarii transversalis sectio.

10. Ovulum admodum auctum. 11. Fructus. 12. Fructus verticaliter sectus. 13. Semen. 14. Semen

immaturum verticaliter sectum, ad indicandum directionem raphis. 15. Semen longitudinaliter sectum cum

Fmbryone. 16. Embi-yo (15 et 16 Clarissimus Blumc mihi comrnunicavit).
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II. PYRENARIA OÏDOGARPA. Khs.

P. foliis oblongo-ovalibus argute serratis
,

bracteis ovatis acutis
,
fructubus ovoïdeis.

Crescit in monte Tankoeban Prahoe: Java.

De overeenkomst tussehen de voorwerpen dezer soort en der voorgaande, maakt eene beschrijving

onnoodig, en het onderzoek der voorwerpen op hunne standplaatsen wenschelijk en zelfs noodzakelijk, om

de verwantschap nader te bepalen. Bij de vroeger plaats gehad hebbende bewerking der familie, had ik

deze en de beide volgende met P. serrata vereenigd en allen als verscheidenheden van haar aangemerkt.

De tegenwoordige herziening heeft mij doen overgaan om allen onder eigene namen voor te stellen,

minder om het getal soorten te vermeerderen, dan wel om de aandacht van de in Indië werkzaam zijnde

Kruidkundigen op deze hoornen te vestigen. — Behalve door de eivormige vrucht, is de P. oïdocarpa

van de P. serrata door den vorm van de schutblaadjes en buitenste kelkbladen onderscheiden, zijnde de

laatsten bij de eerste soort ovaal, min of meer puntig, en de schutblaadjes soms tot langwerpige, puntige

blaadjes uitgegroeid.

III. PYRENARIA MASOCARPA. Kus.

P. foliis obovatis crenato-sei’ratis
,
bracteis obtusis

,
fructubus ovoïdeis mammellatis.

Crescit in monte Balaran: Borneo.

Deze soort heeft de bloemsteel tjes meer dan viermaal langer, dan de belde voorgaande, en met twee

kleine, halfronde schutblaadjes op het midden der lengte. Hare kelk- en bloembladen verschillen niet

met die van P. serrata, doch het geringer aantal stuifdraden en vooral de eivorm der vrucht, kunnen ter

onderscheiding dienen.

IV. PYRENARIA LASIOCARPA. Khs.

P. clense pilosa, foliis ovalibus serratis, bracteis ovalibus obtusis, fructubus obovoïdcis dcnse pilosis.

Crescit in monte Patoeha: Java.

Deze soort verschilt van de voorgaande door de digte haarbekleeding, welke niet alleen de takken en

bladen, maar ook de bijna rijpe vrucht bedekt, en door de gedaante der vrucht, die ten naastenbij

omgekeerd eivormig is. Zij bezit de bloemdeelen gelijk aan die der P. serrata, en de bloemsteel tjes iets

korter, doch mede van twee kleine schutblaadjes voorzien, even als bij P. masocarpa.
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CALPANDRIA. Blume.

Bijcli’agen tot clc Flora van Neêrlandsch Indië, bl. 178.

Calyx tetra-pentasepalus, persistens, aestivatione imbricata. Corolla tetra-pentapetala, aestivatlone

imbricatè. Stamiiïa 25—40, biserialia, exteriora in tubo cylindrico concreta, interiora 10 libera;

FiLAMENTA staminum liberorum filiformia, et staminum concretomm brevia; antherae in medio affixae,

vaeillantes, biloeulares, longitudinaliter dehiseentes. Oyarium liberum, tri- ad quinqueloeulare; oyula

3—5 in sing’ulo loculo, angulo interno loculi affixa, biserialia, alterna, superposita, anatropa; sttli 5,

coaliti; stigmata obtusa. Capsdla lignosa, abortu trilocularis, loculicida, trivalvis; valvülae sep-

tigerae. Semina (Pyrena) tria in singulo loculo, superposita; testa ossea; tegmen membranaceum.

Embryo rectus; radicula teres; cotyledones foliaceae.

Arbuscülae. Folia alterna, serrata, coriacea. Flores axillares vel terminales, solitarii vel geminati.

Dit geslacht, vroeger bij de Meliaceae gerangschikt, is nader aan de Ternstroemiaceae verwant.

Deszelfs voorwerpen hebben het aanzien van de gewassen der Ternstroemiaceae. Hunne helmdraden zijn

in een onbepaald getal en in ieder hokje van drie tot vijf eitjes aanwezig; de zaadlobben zijn bladvormig

en, volkomen rijp zijnde, vrij groot en zamengeplooid; de Meliaceae, daarentegen, hebben een bepaald

getal helmdraden, dat meestal het dubbele van de bloemkroonverdeelingen is, een kleiner aantal eitjes,

twee tot vier, en vooral dikke, vleezige zaadlobben. — Met de geslachten der Ternstroemiaceae verge-

leken, gelijkt Calpandria door de groeiwijze van de geheele plant, door de ontwikkeling der bladen, welke

met de bloemen in knoppen besloten zijn, en door de zamenstelling van de bloem, welke de binnenste

helmdraden dikwerf vrij heeft, op Camellia.

I. CALPANDRIA LANCEOLATA. Blume.

C. ibliis ellipticis acuminatis serratis
,

stylo pubescente.

Arbuscula 3 metrorum; rami patentes, glabri, cinerei, lineati; ramuli compressi, dense pilosi.

Gemmae conicae, acutae, glabriusculae, foliolis equitantibus, extus dense piloso-sericeis et extus gla-

briusculis. Folia alterna, distantia, elliplica, utroque acuminata, serrata, serraturis obtusiusculis,

supra et subtus glabra, — juniora subtus, praesertim in nervo medio pubescentia, — coriacea, 0,08

longa, 0,035 lata; petioli semiteretes, supra sulcati, glabri, 0,005 longi. Flores terminales vel

axillares, solitarii, raro geminati; peduwcüli teretes, pubescentes. Calyx tetra-pentasepalus, aestivatione

imbricata; sepala inaequalia, subrotunda, obtusissima, saepe margine incisa, intus glabra, extus

pubescentia. Corolla tetra-pentapetala, aestivatione imbricata; petala ovalia, obtusa, glabra. Stamina

biserialia (exteriora in tubo cylindrico, apice decemdentato coalita; interiora decem libera); filamekta

staminum liberorum filiformia, glabra, sat longa, partes liberae filamentorum concretorum brevissimae;

ANTHERAE in mcdio dorsi affixae, vacillantes, ovatae, utroque obtusae vel emarginatae, biloculares,

rimis longitudinalibus dehiseentes. Ovarium liberum, oblongo-ovoïdeum, dense pubeseens, tri-quinque-
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loculare; ovüla. 5 in singulo loculo, anatropa, biserialia, alterna, superimposita, angulo interno lociili

affixa, subglobosa; styli 3~5, concreti, crassi, dense pilosi; stigmata obtusa. Capsula trigona, acuta,

lignosa, aboi'tu trilocularis, loculicida, trivalvisj valvulae ad medium usque disjunctae, rotundo-

ovatae, acutae, endocarpio coriaceo, partem septorum ferentesj columella triangularis, crassa. Semina

2—3, in singulo loculo, superimposita, deformia, angulata, rugosaj hilum micropylae approximatum

,

saepe excavatum; testa ossea^ raphe ad chalazam hilo oppositam procurrens; tegmen membranaceum.

Embryo erectusj radicula teres, obtusaj cotyledoxes foliaceae, subrotundae, utroque obtusae.

Crescit ad ripas jluminis Doesson: Borneo.

Tab. 31. Figiira speciei. 1, 2. Alabastrum. 3. Flos expansus. 4. Staminum cylindrus
,
integumeiitis floralibus ablatis.

5. Pars cylindri intus visa. 6. Flos, calyce, corolla et parte cylindri ablatis. 7. Flos, integumentis floralibus

et cylindro staminum ablatis. 8. Ovarium verticaliter sectum. 9. Ovarii sectio transversalis. 10. Ovulum

admodum auclum. 11. Capsula, valvula una ablata. 12. Capsulae pars, valvula una et spermophorum.

13. Valvula intus visa. 14, 15, 16, 17, 18. Semina. 19. Semen immaturum verticabter sectum. 20. Embryo.

II. CALPANDRIA QUISCOSAÜRA. Kiis.

C. foliis oblongo-ovatis acutis serratis
,

stylo giabro.

Arbuscula 2—4 metrorum; rami stricti, teretes, glabri, cinerei; ramüli patentes, stricti, subteretes,

pubescentes; — novelli compressi, dense pilosi. Gemmae compresso-ovoïdeae
, tegumentis inaequa-

libus ovatis glabris, foliolis aequitantibus extus dense hirsutis et intus glabris. Folia oblongo-ovata,

acuta, obtuse serrata, utrinque glabra, — juniora subtus pilosa, — coriacea, 0,08 longa, 0,03 lataj

PEDUNcuii 0,005 longi, semiteretes, glabrati vel pilosi. Flores axillares vel terminales, solitarii;

PEDENcuLi breves, teretes, pilosi. Calyx tetrasepalus, aestivatione imbricatèj sepala biserialia, in-

aequalia, subrotunda, utrinque glabra. — Ovarium oblongo-ovoïdeum, dense pilosum, trilocularej ovula

3—6 in singulo loculo, superimposita. Stylus unicus, subcylindricus
j
stigma trilobum, lobis obtusis.

Crescit in montibus Tjikoerai et Kiamis: Java.

Deze voorwerpen zijn tusschen de 1000 en 1800 N. ellen hoogte, in de digte bosschen van de beide

opgenoemde bergen, verzameld. Hunne boomen tot de kleinste gewassen behoorende, hebben, door de

bijna loodregte rigting der takken, een zeer stijf aanzien en, door het donker groen der bladen, een

somber voorkomen. Zij bezitten kleine, in de oksels geplaatste bloemen, die door hare witte kleur zeer

uitkomen en op eenigen afstand, door eenen aangenamen, specerijachtigen reuk, haar aanwezen ver-

raden. Daar deze reuk het eenige opmerkelijke is, wat de inlanders aan deze boomen vonden, hebben

zij hun den naam Brangdan angien gegeven, waardoor zij aan dezelve invloed op den wind toe-

kennen: eene voorstelling, die zeker de verspreiding van den geur zeer juist aantoont.

Botamica. 38



OYER HET GESEACIIT

PJ A E C L E A

EN EENIGE VERWANTE GESLACHTEN,

DOOR

P. W. KORTHALS.

Het geslacht Nauclea werd door Linnaeus voor het eerst in 1762 (*) genoemd, en voor eene plant

opgegeven, die hij vroeger als Cephalanthus orientalis aanduidde. Bij deze opgave haalt hij, onder

anderen, Rheede’s afbeelding (j-) van de Katoe Sjaka aan, en geeft hij, met een vraagteeken, de

afbeelding op van den Bancalus van Rumphius (§). Later, in 1764, deelde Linnaeus Q het geslachts-

kenmerk mede, naar de beschrijving van de door Rheede afgebeelde Katoe Sjaka, met de volgende

beschrijving der vrucht: Semina solitaria, ohlonga, suhtrigona, inferne attenuata , apice ohtusa,

bilocularia. Dezelfde beschrijving diende Jussieu voor zijn geslachtskenmerk van Nauclea, waarin hij

zegt: Capsula subtrigona, ab adjacentibus undique compressa , %-locularis , %-sperma, non de-

hiscens; doch hij voegde bij dit geslacht de door Rumphius en Aublet afgebeelde slingerende gewassen,

met in hoofdjes vereenigde bloemen. Lamarck beeldde onder den naam van Nauclea orientalis eene

plant af, welke hij vroeger als Cephalanthus chinensis had beschreven, en als de door Rumphius voor-

gestelde Bancalus beschouwde. Naar de plant, volgens welke deze afbeelding is gemaakt, beschreef

Poiret (4-) het geslacht Nauclea met: une capsule a deux loges, k deux semencesj un receptacle globuleux.

n Spec. plant. Ed. II. T. I. p. 243.

(-{-) Hortus Malabaricus III. Tab. 33.

(§) Hort. Amboiiicnsis III. Tab. 55.

(^) Gen. plantarum. Ed. VI. n. 223.

(4-) Encyclopédie Botanique. T. V. p. 434.
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Hij merkte daarbij op, dat Cephalanthus en Nauclea zeer verwant waren, en bragt onder het geslacht

Nauclea: N. orientalis, N. citrifolia, de Katoe Sjaka Rheede, en de door Aublet afgebeelde Ouropari

onder den naam van N. guianensis. Ongeveer in dien tijd leverde Gaertner

(*
*} eene beschrijving en

afbeelding van Nauclea orientalis, daarbij als kenmerk voor Nauclea opgevende; Capsula infera, ca-~

lyce corticata, bicocca, hilocularis, polysperma. Semina setaceo-caudata

,

en de platen van

Rheede en Rumphius aanhalende. I)it kenmerk der vrucht werd door Schreber
(-f), met eene kleine

verandering, afgeleid uit de beschrijving der door Gaertner gegevene soort, overgenomen. Roxburgh

heeft dit kenmerk van Schreber, bij de bepaling der door hem afgebeelde soorten van Nauclea, gevolgd.

Hetzelfde deed Willdenow ($), die de Nauclea parvifolia en africana kon vergelijken. Met het kenmerk

van Linnaeus komt Nauclea weder bij Roemer en Schultes Q voor, en daarbij tevens de opgaven van

Jussieu en Lamarck. Sprengel neemt een gemengd kenmerk aan; fructus drupacei, congestie

dicocci, coccis polyspermis
, seminihus memhranaceo-marginatis

j en vereenigt hiermede de boom-

vormige en slingerende gewassen, welke door Schreber in Nauclea en Uncaria waren verdeeld. De

Candolle nam de scheiding der verschillend groeijende gewassen aan, en gaf een kenmerk van Nauclea,

aan de afbeelding en beschrijving van Gaertner ontleend. Richard vereenigde de beide vormen; hij

gaf een geslachtskenmerk, vooral van die soorten genomen, welke de Nauclea orientalis van Lamarck

naderen
j
daarenboven beschreef hij de Ka toe Sjaka van Rheede, onder de geslachtsnamen Anthocephalus,

naar de plant zelve, en van Cephalidium, naar de beschrijving van Poiret. De kenmerken, door de

Heeren Blume (4-), Wight en Arnott (**) gegeven, bewijzen, dat zij het denkbeeld van Gaertner volgen.

Dat van den Heer Endlicher
(-f-f)

is gewijzigd, ten einde Uncaria te kunnen opnemen, en bevat de

opgave van Jlores bracteolis interstincti

;

voor het overige schijnt hetzelve op de waarnemingen van

Gaertner te berusten.

Er zijn dus voornamelijk drie verschillende planten, onder den naam Nauclea orientalis beschreven,

en van dezelve vier afbeeldingen gegeven. De eene, de Katoe Sjaka van Rheede, welke aan Linnaeus

tot voorwerp van beschrijving heeft gestrekt, is door Poiret als Nauclea citrifolia beschreven, en door

Roxburgh als met Nauclea cadamba overeenkomende beschouwd. Zij maakt den grondvorm uit van

het geslacht Cephalidium en Anthocephalus. De andere, door Gaertner als N. orientalis aangemerkt,

is door Willdenow en Roxburgh onder den naam van Nauclea parvifolia beschreven en afgebeeld. De
derde plant, welke dien naam draagt, is door Lamarck, eerst onder den naam Cephalanthus chinensis,

vervolgens onder dien van Nauclea orientalis beschreven en door Poiret uitvoerig vermeld. En de

afbeelding van Rumphius, welke volgens de beschrijving ééne vrucht heeft en waar dus de vruchtbe-

ginsels zijn zamengegroeid, is van eene plant, w'elke tot de eerste afdeeling der Nauclearia D. C. behoort.

U) De fructubus et seminibus. pag. 151. Tab. 30. f. 8.

(f) Genera plantarum. n. 295,

($) Spec. plant. I. pag. 928.

(*) Systema Vegetabilium. V. pag. xin.

(4-) Bijdr. t. d. Flora van Neêrl. Ind. pag. 1008,

(^) Prodr. Penins. Ind. pag. 390.

(ff) Genera plantarum. n. 3280.



ïndien er nu naar het gewone beginsel van naamgeving gehandeld werd, dan zou Anthocephaius

den naam Nauclea moeten dragen. Doch daar dit tot eene te groote verandering en tot verwarring

aanleiding zoude geven, stel ik voor, om den geslachtsnaam Nauclea aan die planten te laten, welke

aan de Nauclea orientalis Lamarck, zoo als zij door de Heeren De Candolle en Blume is aangeno-

men en beschreven, verwant zijn. Hierdoor blijft in het geslacht Nauclea het grootste aantal soorten.

Want, met het denkbeeld om den geslachtsnaam Nauclea voor al de planten, welke sommige schrijvers

er onder willen rangschikken, aan te nemen, zal men zich moeijelijk vereenigen, zoodra men de planten

zelven ziet, alswanneer men, als algemeen kenmerk, alleen de bloeiwijze kan opgeven. Ik geloof

derhalve, dat de verdeeling van het geslacht Nauclea naar de groeiwijze en het voorkomen, gepaard

met eenige kenmerken, die de vrucht leveren, in den tegenwoordigen stand der wetenschap, als wen-

schelijk kan worden beschouwd. Zij wordt dus door mij voorgesteld, met inachtneming van de reeds

bestaande verdeeling, als volgt: met zamengegroeide vruchten, Anthocephaius met bijvoeging van

Cephalidium, Platanocarpum, voor de eerste afdeeling van de Naucleariaj en met vrije, opensprin-

gende vruchten, TJncaria, voor de slingerplanten met aan den binnennaad der vrucht vastgehechte

placentae en aan den voet vastgehechte zaden; Nauclea voor de boomvormige gewassen met hangende

placentae en als schildjes vastgehechte zaden, en Stephegyne, vroeger Mitragyne genoemd, voor boom-

vormige gewassen met hangende placentae en opgerigte zaden, benevens talrijke, rondom de bloemen

staande schutblaadjes.

PLATANOCARPUM. Endlicher.

Genera Plantarum. p. 557; Naucleae sectio D. C. Prodromus IV. p. 343.

Flores supra receptaculum subglobosum concreti. Calyx superus, limbo quadri- vel quinque-

dentato. Corolla aestivatione subimbricata, tubo elongato-infundibuliformi, limbo quadri- quinque-

partito. Stamina 4—5 corollae fauci inserta, segmentis corollinis alternantia; eilamenta brevia; antherae

basi aflixae, acutae. Ovarium inferum, biloculare, pluriovulatum; ovula placentis linearibus affixa.

Stylus cylindricus; stigma subclaviforme. Fructus concreti in massam sphaericam, subcarnosam,

calycis rudimentis areolatam, biloculares. Semina pauca, placentis membranaceis ope carunculae formae

variabilis alïLxa, subrhombea, compressa; testa in membranam peripteralem expansa; tegmex mem-

branaceum. Embryo in medio albuminis carnosi, erectus.

Arbores. Folia opposita. Stipulae interpetiolares. Flores capitulati, terminales vel axillares.

Dit geslacht zal vermoedelijk later met Sarcocephalus Afzelius vereenigd worden. Het behoort in allen

gevalle bij de zoogenaamde Sarcocephaleae, even als de door Rumphius afgebeelde Bancalus.
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PLATANOCARPM SUBDITUM. Khs.

P. ramulis ^labris, foliis ellipticis obtusiusculis glabris, stipulis oblongo-ovalibus acutiusculis glabris, pedunculis

terminalibus solitai’iis.

Arbor 6—8 metrorum, trunco recto, coronA ovoïdeaj rami subteretes vel obtuso-quadrangulares,

nodis incrassatis compressi, cinerascentesj ramuli obtuse quadrangulares, lateribus sulcatis, glabri.

Folia dispersa, opposita, elliptica, obtusiuscula, integerrinaa, saepe undulata, utrinque glabra, subtus

in nervorum axillis subbarbata, 0,12 longa, 0,05 lata, nervis primariis erectis, proininentibus, nervis

secundariis subparallelis, flexuosis, vix conspicuis, saepe exscuJptis; petioli semiteretes, supra SLilcati,

glabri, 0,006 longi. Stipulae oblongo-ovales, acutiuseulae, glabrae. Flores in capitulo hemispbaerico

connati, terminales vel axillares, odoratij pedunculus commüms obtuse quadrangularis, pubescensj

BRACTEAE oblongo-ovatac, carinatae, acutae. Caltcis tubo quadrangulari, brevi, quadridentato: den-

tibus acutis. Corolla aestivatione imbricatè, elongato-infundibuliformis, limbo quadri- ad quinque-

partito: partibus obtusis, glabra, flavescens. Stamiwa 4—5, fauci corollae inserta, segmentis corollinis

alternantiaj filamenta breviaj antherae basi affixae, ovatae, acutae, biloculares. Ovarium coalitione

cum appositis deforme, bilocularej ovula 10—20, placentis linearibus dissepimento connatis affixa.

Stylus teres, glaber; stigma conicum, acutum, vel parte inferiore cylindricum, parte superiore conicum.

Fructus compositus coalitione singulorum ovariorum, sphaericus, areolatus et tuberculatus : areolis et

tuberculis sulcatis. Semixa 6— 12, placentis membranaceis prominentibus affixa, adscendentia, sub-

rhombea; testa in alam periphaericam expansa, cellulosa; tegmen tenue. Nucleus ovoïdeus. Albumeiï

carnosum, albidum, periphaericum. Embryo erectus.

Crescit in findicetis: Java, Sumatra, Borneo.

Tab. 32. Figura speciei. 1. Flos completus cum duobus ovariis. 2. Corollae pars. 3. Stamen. 4. Stamen cum
quatuor antherarum loculis. 5. Ovarium lougitudinaliter dissectum. 6. Fructus longitudiualiter sectus.

7 et 8. Semina. 9. Semen lougitudinaliter sectum.

ANTHOCEPHALUS. Richard.

Nauclea Linn. Richard. Mémoires de la société d’Histoire naturelle, Tom. V. pag. 235; Naucleae species

Roxburgh, De Candolle, Blume.

Flores supra receptaculum subglobosum congregati, sessiles. Calyx superus, tubo infundibiliformi,

limbo quinquepartito: segmentis acutis vel acuminatis, corpusculis claviformibus terminatis. Corolla

aestivatione imbricatè, tubo elongato-infundibiliformi, limbo quinquepartito. Stamiiva 5, segmentis

corollae alternantia; filamenta versus faucem corollae inserta, breviaj antherae basi affixae, apiculatae.

Ovarium apice quadri-, basi bi-loculare, loculis multiovulatisj ovula in placentis ab apice ad medium
usque bipartitis affixa. Stylus teres

j
stigma bipartitum: segmentis approximatis. Fructus subcarnosus,

calyce carnoso coronatus, indehiscens, parte superiore tetrapyrena, parte inferiore biloculari etsubcarnosê,
lioTARTCA. on
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pleiosporus. Semina deformia; testa membranacea, foveolata, in marginem peripteralem expansaj

TEGMEN membranaceum. Albumen carnosum. Embryo erectus in medio albuminis.

Arbores. Folia opposita, petiolata, costata. Stipulae interpetiolares. Flores in capitulis termina-

libus vel axillaribus congregati.

De bloemen blijven ook later, bij de rijpwording der vruchten, van elkander afgezonderd. Zij verliezen

niet zelden de knodsvormige aanhangsels van de slippen des kelks, die vóór de opening der bloemen min

of meer zamengekleefd zijn. Het vruchtbeginsel bestaat eigenlijk uit twee hokken, die in het bovenste

gedeelte weder in twee hokjes zijn verdeeld. De vrucht heeft hetzelfde zamenstel, doch, door de ver-

harding van het endocarpium, in het bovenste gedeelte vier driehoekige nootjes. De placenta is in het

benedenste onverdeeld en splijt aan het begin van de holte der nootjes in twee takken, welke binnen

deze nootjes de zaadjes dragen.

Bij dit geslacht behoort de Nauclea cadamba Roxb. (N. citrifolia Poiret) en dus ook het geslacht

Cephalidium Richard.

ANTHOCEPHALÜS MORINDAEFOLIUS. Khs.

A. ramulis glabris
,

foliis ovatis breviter acuminatis basi subcordatis glabris
,
pedunculis terminalibus solitariis

,
recep-

taculo glabro, claviculis calycis oblongis obtusis.

Arbor saepe 20 metrorum, speciosa; truixcus rectus, cylindricus, cortice fusco, admodum adstrin-

gente; corona hemisphaerica, dense foliata^ rami patentes, subteretes, glabri, laete fuscij ramuli

obtuse quadrangulares , sulcati, glabriusculi. Folia decussata, ovata vel oblongo-ovata , breviter

acuminata, basi obtusa vel subcordata, margine undulata, utrinque glabra, 0,14 longa, 0,08 lata,

nervis primariis patentibus subparallelis utrinque prominentibus, nervis secundariis curvatis parallelis

approximatis; petioli semiteretes, supra plani, sulcati, glabriusculi, 0,02 longij stipulae deciduae.

Flores in capitulo globoso terminali solitari dense congregati, in receptaculo subsphaerico areolato

glabro sessiles; pedünculus communis subteres, glaber. Caltx superus, aestivatione valvata; tubus

infundibuliformis, quinquesulcatus, intus pubescens, extus glaber; limbus quinquepartitus, segmentis

inaequalibus: quaedam lanceolata acuminata, caetera lanceolato-linearia, apice oblongo-claviformia,

erectus, hirsutus. Corolla aestivatione subimbricatè, extus glabra, intus pubescens 0,001 longa;

TUBUS elongato-infundibiliformis, saepe obtuse quinquangularis
;
limbus quinquepartitus, segmentis oblon-

gis obtusiusculis. Stamina 5, segmentis corollae alternantia; filamenta infra faucem affixa, brevia,

glabra; antherae basi affixae, lineares, mucronulatae, basi obtusae, biloculares, loculis basi disjunctis.

Ovarium inferum, obconicum, quinquecostatum, glabrum, biloculare, pluriovulatum
;
ovula placentis

cum dissepimento connatis affixa. Stylus teres, glaber; stigma obtuse oblongo-claviforme. Fructus

oblongus, compressus, calyce incrassato pentagono quinquedentato hirsuto coronatus, glaber, sub-

carnosus, parte inferiore bilocularis endocarpio membranaceo, parte superiore quadrilocularis endocarpio
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osseo; vel bilocularis, loculis in parte superiore bipartitis. Semina numerosa, affixa placentis duabus

basi simplicibus, supra basia bipartitis, polymorpha: angulata vel subrotunda scrobiculata
;

testa

subcrustacea j
tegmen membranaceum. Nucleus ovoïdeus, embryone erecto, dicotyledoneo.

Crescit in sylvis Melintang: Sumatra.

Explicatie Tabulae 48. Fignra speciei. 1. Flos. 2. Corollae pars explicatae. 3. Ovarium longitudinaliter sectum.

4. Ovarii sectio: pars infera. 5. Ovarii sectio: pars supera. 6. Fructus. 7. Fructus longitudinaliter

sectus, parte supera integra. 8. Fructus longitudinaliter sectus, parte supera dissecta. 9. Semina cum

parte placentae et funiculis umbilicalibus. 10. Testa. 11. Semen, parte testae ablatm 12. Semen, testa

ablata. 13. Nucleus. 14. Semen
,
in longitudine dissectum.

Behalve de bovenbeschrevene voorwerpen bezitten wij nog andere, welke van jonge boomen, die

langs de Doeson-rivier op Borneo groeiden, zijn geplukt. Aan dezen zijn de bladen langwerpig eirond,

min of meer behaard, voor het overige door andere kenteekenen niet te onderscheiden.

De Anthocephalus morindaefolius behoort tot de gewassen, welke het lagere gedeelte van de beoosten

Padang gelegene bergketen bedekken. Zelden is hij daar boven eene hoogte van tweeduizend voet

waargenomen, zijnde hij meestal tusschen de 1000 en 1500 voet beperkt. In deze streek staat hij ten

naastenbij in talrijkheid gelijk met de eiken. Zijn stam rijst bijna loodregt naar boven en draagt half-

ronde, tamelijk uitgebreide kroonen, die baar loof aan dat der eiken aansluiten. Hetzelve is echter

door den meer opeengehoopten stand der bladen en door den glans, welke deze kenmerkt, wel te onder-

scheiden. Buitendien doen de bloemhoofdjes, meestal aan het einde der takken gezeten, de in den bloei-

tijd bij elkander groeijende kroonen, reeds in de verte erkennen. Met deze bloemhoofdjes is de kroon, in

het begin van het drooge jaargetijde, als bezaaid, en zij komen als geel-witte kogels, overal tusschen

het glanzig groene loof te voorschijn.

Aan dezelfde boomen zijn door ons ook nog, behalve de bloemen, enkele vruchten, ronde en een

weinig vleezige bollen, uit eene menigte digt bij elkander staande vruchtjes gevormd, waargenomen.

Daar deze echter slechts in gering getal aanwezig waren, schijnt de boom voortdurend te bloeijen, doch

ook tevens een tijdperk te hebben, welk men meer bepaald zijnen bloeitijd kan noemen. De bloemen,

dikwerf tot hoofdjes van zes Nederlandsche duimen middellijn vereenigd, verraden de nabijheid der

bloeijende boomen, door haren onaangenaam doordringenden reuk, aan rottende dierlijke zelfstandig-

heden herinnerende en zich door aanraking aan de handen mededeelende, vermoedelijk omdat aan

dezelve stuifmeel blijft kleven.— Het hout dezer boomen is week, fijndradig, gemakkelijk te bewerken “

doch niet bestand tegen den invloed van vochtigheid en lucht. — De bewoners van de Doeson-rivier

noemen dezen boom Kilddèn.
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NAU C L E A. Lamarck ET AuCTORUM NEC LlNNAEI.

Lamarck. Illustrations des Genres, Tab. 153.

Flores supra receptaculum subglobosum aggregati, sessiles. Calyx superus, tubo brevi, limbo

quinquepartito: segmentis saepe appendiculis claviformibus terminatis. Corolla aestivatione imbricató,

tubo elongato-infundibuliformi, limbo quinquepartito. Stamina 5, infra vel versus faucem corollae

insertaj filamenta brevia
;
antherae basi affixae, mutieae. Ovarium biloculare, pluriovulatum

;
ovuua

placentis semicylindricis alïixa. Stylus cylindricus; stigma clavatum. Capsulae distinctae, dieoccae,

loculicidae et septicidae. Semina adscendentia, lineariaj testa utrinque in alam expansaj tegmen mem-

branaceum. Embryo in albumine carnoso, erectus.

Arbores vel ARBuscuLAE. FoLiA petiolala, opposita. Stipulae interpetiolares. Flores capitulati,

terminales vel axillares.

Het geslacht Nauclea, zoo als het hier wordt voorgesteld, heeft tot grondsoort de Nauclea orientalis

Lamarck, Blume, enzv., en bevat verscheidene soorten van de tweede afdeeling der Nauclearia en der

afdeeling Pentacoryne De Candolle. Deszelfs gewassen zijn boomaardig, soms van eene aanzienlijke

hoogte. Hunne bladen staan tegenover elkander, zijn dikwerf glanzig en eenigzins lederachtig. Vóór

de ontwikkeling liggen zij tegen elkander in de nevenblaadjes besloten. De nevenblaadjes zitten tusschen

de bladstelen. Zij zijn met de randen, tot op ongeveer twee derden van de lengte, soms zelfs hooger,

zamengegroeid , en de bovenste rand is door eene harsachtige zelfstandigheid aan elkander gekleefd.

Uit de scheede, welke zij vormen, groeijen drie of, bij eene minder regelmatige ontwikkeling, een of

twee bladdragende takjes of bloemhoofdjes. De laatste zijn door een, uit zamengegroeide schutblaadjes

gevormd bekleedsel bedekt, hetwelk later in vier tot zes deelen gespleten wordt. Zij zijn bijna kogel-

rond en in den jeugdigen staat door kleine sterretjes bedekt. Deze sterretjes bestaan uit de knodsvormige

aanhangsels der kelkslippen, welke alsdan zijn zamengekleefd en de bloemkroonen als huifjes bedekken.

Bij eene verdere uitgroeijing vallen deze knodsjes, naarmate de bloemen meer of min digt bij elkander

staan, in grooter of geringer getal van de kelkslippen af, zoodat aan de ontwikkelde bloemen soms vijf,

maar ook niet zelden slechts één knodsje wordt waargenomen. Op de vruchten blijven zij zelden aan-

wezig. Deze hebben eenen omgekeerden piramidenvorm
,
een zeer dun buitenbekleedsel en een kraak-

beenig endocarpium. Zij bestaan uit twee kraakbeenige nootjes, welke aan de binnenzijde vlak zijn,

en daar, in eene voor, het middelstandertje opnemen. De nootjes splijten door een’ naad tegen het

standertje en door eenen anderen tegenover hetzelve, in twee klepjes. Aan den top van het standertje zijn

de beide placentae vastgehecht, welke vrij in de hokjes hangen. Op haar zitten de zaden als schildjes.

Hunne buitenhuid is in kleine, lijnvormige plaatjes uitgegroeid en bestaat in dit uitgegroeid gedeelte uit

kleine, inwendig gestipte buizen. Zij is aan het eene einde, dat tegenover den wortel ligt, open. De

binnenhuid is vliezig
j

slechts bij eene sterke vergrooting neemt men waar, dat zij celaardig is.

Nauclea verschilt van Platanocarpum door de niet zamengegroeide vruchten
j
van Anthocephalus,

door de kapselaardige vruchten; van Stephegyne, door den verdeelden boord van den kelk, door de
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schutblaadjes, welke de bloempjes omringen, en andere kenmerken meer; van lincaria, door de groei-

wijze, de ongesteelde vruchtjes en het gemis van het middelstandertje. Het geslacht is verwant aan

Adina Salisbury, aan Breonia Richard, en aan Cephalanthus Linnaeus.

I. NAUCLEA STRIGOSA. Khs.

N. ramulis hirsutis, Mis oblongis utriuque glabris, stipulis oblongo-ovalibus obtusis glabrescentibus
,
peduaculis

terminalibus sobtariis
,
receptaculo glabro

,
claviculis calycis tetraëdris.

Arbuscula 3—6 metrorum; TRurrcus brevis, subteres, cortice laete fusco; corona irregulari-hemis-

phaerica, foliosa; rami diffusi, subteretes, annulati, fusco-cinerei, glabri; ramuli subteretes vel com-

pressiusculi, hirsuti. Folia decussata, oblonga, breviter acuminata, basi angustata, integerrima vel

subcrenulata, utrinque glabra, — juniora utrinque praesertim subtus hirsuta, — 0,1 longa, 0,055 lata,

nervis primariis prominentibus, erectis, glabrescentibus, nervis secundariis subparallelis, distantibus,

flexuosis; petioli semiteretes, inferne rotundati, glabrescentes, 0,015 longi. Stipulae intrapetiolares,

adpressae, oblongo-ovales, obtusiusculae, supra glabrae, subtus hirsutae, glabrescentes, 0,012 longae,

0,006 latae. Flores in capitulo subgloboso congregati, in receptaculo subgloboso glabro sessiles;

PEDUNCULUS COMMUNIS obtusc quadrangularis, glaber. Caltx profunde quinquepartitus, segmentis lan-

ceolatis, acuminatis vel angustatis in appendiees lineares apice corpuseula tetraëdria inaequilatera geren-

tes, glaber. Corolla aestivatione valvatè, elavata, glabra, 1,012 longa, tubo subpentagono; limbus quin-

quepartitus, erectus, segmentis obovatis, obtusiusculis, incrassatis. Stamina 5, cum segmentis corollae

alternantia, infra faucem inserta; filamenta brevia; antherae basi affixae, lineares, mucronulatae, basi

subcordatae etbimucronulatae, biloculares, longitudinaliter dehiseentes. Ovarium inferum, obeonieum,

glabrum, biloculare, loeulis pluriovulatis; ovula in placentis produetis aflixa. Stylus teres, sursum

crassior, glaber; stigma clavatum, acutiusculum.

Crescit in montibus Pamatton et Sakoemhan^: Borneo.

II. NAUCLEA PURPURASCENS. Khs.

N. ramulis glabris
,

foliis lanceolato-ellipticis obtuse acuminatis glabris
,

stipulis oblongis obtusis glabriusculis
,
pe-

dunculis terminalibus sobtariis vel ternis, receptaculo hirsuto, claviculis calycis tetraëdris.

Arbuscula; rami diffusi, subteretes, rimosi, fuliginosi, glabri; ramuli compressiuseuli, nodis dila-

tatis, glabri. Folia deeussata, lanceolato-elliptiea, obtuse acuminata, integerrima, utrinque glabra,

coriaeea, 0,12 longa, 0,05 lata, nervis primariis erectis, prominentibus, nervis seeundariis distantibus,

curvatis vel flexuosis; petioli semiteretes, glabri, 0,015 longi. Stipulae interpetiolares, oblongae,

obtusae, glabriuseulae, 0,02 longae, 0,005 latae. Flores in capitulo ovoïdeo-rotundato congregati,

in receptaculo subgloboso, areolato, hirsuto sessiles; pedunculus communis obtuse quadrangularis, glaber.

Calyx aestivatione valvatè, dense hirsutus; tubus subinfundibuliformis, intus hirsutus; limbus quinque-

Botanica. 40
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parlitus: segmcntis lanceolatis, angustatis, sursura incrassatis, terminatis corpusculis tetraëdris. Corolla

aestivatione valvatè, elongato-infundibuliforrais, glabra, 0,012 iongaj limbus erectus, quinquepartitus,

segmentis obtusis. Stamuva 5, cuoi segmentis corollae alternantia, infra faucem insertaj filamewta brevia,

filiforaiia; antherae basi affixae, oblongo-lineares, membranulè obtusA terminatae, basi obtusae, bilo-

culares, loculis apice disjunctis. Ovarium inferum, obconicum, hirsutum, biloculare, multiovulatumj

ovuLA placentis lamelliforaiibus affixa. Stylus teres, glaberj stigma conicum, acutum.

Crescit in sylvis montanis: Java et Sumatra.

III. NAÜCLEA SYNKORYNES. Khs.

N. ramulis glabris, foliis ellipticis vel ovalibus glabris, stipulis obovato-oblongis obtusis glabris, pedunculis termina-

libus solitariis vel ternis
,
receptaculo pubescente

,
claviculis calycis tetraëdris.

Arbuscula; rami erecti, teretes, glabri, fusco-cinerei; ramuli compressi, bisulcati, nodis dilatati,

glabri. Folia decussata, elliptica, raro ovalia vel obovata, acutiuscula, utrinque glabra, integerrima,

margine subrecurva, 0,15 longa, 0,08 lata, coriacea, nervis primariis erectis, parallelis, prominentibus,

ïiervis secundariis rectis vel subcurvatis; petioli semiteretes, supra sulcati, glabri, 0,026 longi.

Stipulae interpetiolares, obovato-oblongae, obtusae, glabrae, 0,014 longae, 0,005 latae. Flores in

capitulis globosis, solitariis ternisve, terminalibus conferti, in receptaculo sphaerico pubescente sessiles
j

PEDUwcuLus COMMUNIS obtuse quadrangularis, pubescens, Caltx hirsutus; tubus brevisj limbus erectus,

quinquepartitus: segmentis linearibus apice incrassatis in corpuscula tetraëdra cucullata terminatae. Corolla

elongato-infundibuliformis, glabra, limbo erecto, segmentis ovatis obtusiusculis, 0,01 longa. Stamina 5,,

cum segmentis corollae alternantia, infra faueem insertaj filamenta filiformia, breviaj antherae basi

affixae, oblongo-ovatae, appendice truncato terminatae, basi cordatae, biloculares. Ovarium obconicum,

glabrum, biloculare, pluriovulatum. Stylus teres. •— Capsula quinquangulari-pyramidalis ,
caljce

quinquedentato hirsuto coronata, glabra, septicida et loculicida, bilocularis, crustacea. Placentae

compresse fusiformes. Semina plurima, imbricata, oblonga vel ovata, minuta; testa in alam periphae-

ricam producta, cellulosaj tegmen membranaceum. Nucleus oblongus.

Ct'escit ad ripas Jiuminis Doesson: Borneo.

IV. NAÜCLEA OBTUSA. Bl.

N. ramulis glabris
,

foliis rotundato-ellipticis obtusiusculis glabris
,
stipulis obovato-oblongis obtusis glabris

,
pedunculis

terminalibus solitariis binis vel ternis, receptaculo pubescente, segmentis calycis tetraëdris.

Arbor; rami erecti, teretes, cinerascentes; ramuli compressi, glabriusculi ,
saepe terni. Folia

decussata, rotundato-elliptica, obtusiuscula, basi angustata, utrinque glabra, nervis primariis erectis,

prominentibus, nervis secundariis curvatis vix conspicuis, 0,18 longa, 0,11 lataj petioli semiteretes,

glabri, 0,04 longi. Stipulae interpetiolares, obovato-oblongae, obtusae, glabrae, 0,015 latae, 0,03

longae. Flores in capitulis globosis solitariis vel ternis congregati, in receptaculo subgloboso pulTcscente
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sessiles; peduncülus communis obtuse quadrangularis, glabriusculus. Calyx aestivatione valvatè, hir-

sutus; TüBus brevis, infundibuliforinis; limbus erectus, quinquepartitus, segmentis inaequalibus: duo

ad quatuor lanceolata acuta, caetera lanceolata et angustata in appendices lineares corpusculis pyramida-

libus basi excavatis terminata. Girolla aestivatione subvalvatè, elongato-infundibuliformis, glabra,

0,009 longa; limbus erectus, quinquepartitus, segmentis subrotundatis acutiusculis. Stamina 5, cum

segmentis eorollae alternantia; filamenta in medio tubi corollae affixa, brevia, glabra
j
antherae basi

alïixae, late ovales, mucronulo brevi obtuso apiculatae, basi subcordatae, biloculares, loculis basi dis-

junctis apiceque conjunctis. Ovarium inferum, obconicum, pubescens, biloculare, pluriovulatum

;

ovuLA in placentis membranaceis imbricata. Stylus cylindricus, glaberj stigma sphaericum. Capsula

obverse quinquangulato-pyramidalis, quinquesulcata, calyce incrassato dense hirsuto coronata, pubes-

cens, loculicide-dehiscens, bilocularis, papyracea. Placentae alïixae columellae filiformi apice incras-

satae, lanceolatae, apice crassiores. Semina placentas omnino tegentia, oblonga, utrinque acuta

vel vertice acuta et basi obtusaj testa utrinque in membranam expansa; tegmen membranaceum.

Nucleus compresse ovoideus, albumine periphaerico, embryone dicotyledoneo.

Crescit in sylvis montanis: Java.

V. NAUCLEA LANCEOLATA. Blume.

N. ramulis glabris
,

foliis lanceolato-ellipticis obtuse acuminatis glabris
,

stipulis late obovatis obtusis glabris
,
pedun-

culis solitariis, receptaculo pubescente.

Arbdsculaj rami erecti, cinereo-fusci, verruculosi, verruculis oblongis, glabri; ramuli subcompressi,

glabri. Folia subdecussata, lanceolato-elliptica, obtuse acuminata, utrinque glabra, in nervorum axillis

pubescentia, 0,07 longa, 0,025 lata, nervis primariis paucis 7—9 erectis prominentibus, nervis se-

cundariis subreticulatis
;
petioli semiteretes, glabri, 0,005 longi. Stipulae interpetiolares

, late ob-

ovatae, obtusae, glabrae, 0,007 longae, 0,005 latae. Flores in capitulo sphaerico terminali congregati,

in receptaculo subgloboso pubescente insertij pedunculus communis obtuse quadrangularis, glaber.

Calyx hirsutusj tübus brevissimusj limbus quinquepartitus, segmentis inaequalibus: quaedam lanceolata

acuta, caetera lanceolata et in lila angustata claviculis subrotundis sub excavatis terminata. Corolla

aestivatione subimbricata, infundibuliformis, intus glabra, extus hirsuta, 0,008 longaj limbus erectus,

quinquepartitus: segmentis ovalibus, obtusis. Stamina 5, infra faucem inserta, segmentis corollae alter-

nantiaj filamenta glabra, brevia; antherae basi alïixae, ovales, obtusae, basi subcordatae, biloculares.

Ovarium obconicum, hirsutum, breve, biloculare, pluriovulatum. Stylus teres, glaber; stigma he-

misphaericum, basi conicum. Capsula pyramidiformis, calyce incrassato pubescente coronata, glabrius-

cula, bilocularis, loculicide dehiscens, quadrivalvis, papyracea. Placentae duae, alïixae columellae

lineari ancipiti, tetraëdrae. Semina 6— 10, imbricata, ovata; testa cellulosa, in alam periphaericam

vertice et basi magis elongatam expansa; tegmen membranaceum. Nucleus compresse sphaericus,

albumine carnoso periphaerico, embryone dicotyledoneo.

Crescit in montanis: Java et Sumatra,



De voorwerpen van Java en Sumatra, op ongeveer 500 tot 600 Ned. ellen hoogte verzameld, zijn niet

van elkander te onderscheiden. Enkelen van het eerstgenoemde eiland verschillen van de anderen, door

den meer langwerpigen vorm der bladen en der nevenblaadjes, terwijl zij in de overige kenteekenen over-

eenkomen. Deze soort heeft de kleinste vruchten, welke naauwelijks 4 strepen lang zijn, en ook het

geringste getal zaden. Daarentegen is bij haar de kern der zaden, in vergelijking tot de vliezige uit-

breiding van de buitenste zaadhuid, zeer ontwikkeld, zoodat zij ongeveer de helft der geheele grootte

van het zaad bedraagt, terwijl bij andere soorten de kern een vierde, of minder nog, der lengte van

het zaad inneemt.

STEPHEGYNE. Khs.

Mitragyne Khs. Naucleae species Gaertner, Roxburgh, Wallich, De Candolle.

Flores supra receptaeulum subglobosum commune aggregati, sessiles, bracteis cincti. Caltx

superus, tubo brevi, limbo integerrimo vel obsolete denticulato. Corolla aestivatione valvata, tubo

infundibuliformi, limbo quinquefido, erecto. Stamiwa 5, fauci corollae inserta; filamenta breviaj

ANTHERAE basi affixac, apiculatae. Ovariüm biloculare, multiovulatum
j
ovula adscendentia, in pla-

centis pendulis affixa. Stylus teresj stigma mitraeforme. Capsüla dicocca, coccis crustaceis bipar-

tilibus. Semina in placentis oblongis ab columellae apice pendulis affixa
j

testa in marginem mem-

branaceam expansa; tegmen membranaceum. Albumex carnosum. Embryo in medio albuminis.

Arbores. Folia petiolata, costata. Stipulae interpetiolares. Flores capitati, bracteolati, ter-

minales vel axillares.

I. STEPHEGYNE SPECIOSA. Khs.

S. foliis ellipticis glabris vel glabriusculis
,

stipulis oblongis acutis.

Mitragyne speciosa Khs.

Arbor speciosa, saepe 15 metrorum; truxcus rectus, subcylindricus, cortice subfusco, ligni fibris

tenuibusj corona hemisphaeriea vel conica, in ambitu foliata, laete viridisj rami oppositi vel subver-

ticillati, patentes, — superiores erecti, — obtuse quadrangulares, duobus lateribus oppositis sulcatis,

cinerascentes; ramuli compresse quadrangulares, quadrisulcati, glabri. Folia versus apices ra-

morum decussatim disposita, opposita, elliptica vel ovata, acuminata, basi obtusa aut subcordata,

utrinque glabra, juniora subtus pubescentia, subtus in nervorum axillis barbata, integerrima, 0,065

lata, 0,14 longa, nervis primariis in pagina inferiore costatim productis, inferioribus saepe subhorizon-

talibus et superioribus erectis, nervis secundariis subparallelis; petioli semiteretes, supra plani saepe

leviter sulcati, glabri, 0,03 longi; stipulae oblongae, acutae, subglabrae. Flores in capitulis ter-

minalibus solitariis vel ternis congregati, sessiles in receptaculo hemisphaerico piloso, bracteis pluribus

verticillatis spatulatis mucronulatis glabris cincti. Alabastrum ellipsoïdeum. Calyx superus; tubus
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brevis, integerrimus. Corolla aestivatione valvatè, extusglabra; tubus infundibuliformis, cjlindricus

vel subpentagonus, intus praesertim ad faucem hirsutus; limbus glaber, 4—

5

partitus; segmentis oblon-

gis, acutis, apicem versus subcarnosis. Stamiiva 4—5 ,
in fauce corollae segmentis alternantia; filamenta

linearia, breviaj antherae paulo supra basin alïixae, oblongae, apiee eonnectivo producto mueronulatae,

basi obtusae, biloeulares, loculis parallelis approximatis, longitudinaliter dehiscentes. Pollen sphae-

ricum, leviter madefaetum unimammillatum. Discus subpelviformis, saepe pentagonus. Ovarium

obconieum, pentagonum, glabrum, biloculare, loculis multiovulatis
j

ovula adscendentia, placentis

subcylindricis descendentibus affixa. Stylus teres, utrinque attenuatus, glaber; stigma mitraeforme,

cavum, apiee apertum. Capsula sessilis, obovoïdea, saepe elongato-cordiformis, costata, calyce per-

sistente coronata, nigrescens, glabra, septicida, dicocca: coccis endocarpio crustaceo, columellae

alÏLxis, extus rotundatis, intus planis et ibidem ab apiee inde dehiscentibus. Semina numerosa, pla-

centis semiteretibus basi cum appendiculo hastato munitis affixa, adscendentia, imbricata, elongato-

obovata, obtusa, ambitu membranacea. Nucleus in medio seminis, ovoïdeus.

Crescit ad ripas Jluminis Doesson, etc. Borneo.

Tab. 35. Figura speciei. 1. Flos. 2. Corollae pars. 3. Ovarium longitudinaliter sectum. 4 et 5. Capsulae. 6. Coccae,

capsula ab epicarpio denudata. 7. Cocca cum columella intus visa. 8. Coccae dimidia pars cum columella.

9. Placenta cum seminibus. 10. Placenta, seminibus ablatis. 11. Semen valde auctum. 12. Nucleus

verticaliter sectus.

De voorwerpen van Banjermassing en van Mantalet, beiden moerassige streken, verschillen van die,

welke te Martapoera, op droogen grond verzameld zijn, in de grootte der bloemen. Dit verschil is

echter niet zeer opmerkelijk.

II. STEPHEGYNE PARVIFOLIA. Khs.

S. foliis ovatis vel obovalibus obtusis subtus pubescentibus
,

stipulis obovatis obtusis.

Nauclea parvifolia Willd. Spec. Plant. I. pag. 929; Roxburgh. Plants of Corom. I. pag. 40. Tab. 52; Roxb.

Flora Indica I. pag. 513; De Candolle. Prodr. IV. pag. 344; Wight et Arnott. Prodr. penius. Indiae I.

pag. 391; Nauclea orientalis Gaertner de Fruct. et Seminibus 1. Tab. 30.

Colligitur in sylvis humiliorihtis provinciae Kraioang: Java.

Een bloeijende tak dezer plant is door Roxburgh, en de vruchten, benevens de zaden en derzelver

zamenstelling, zijn door Gaertner afgebeeld. Dit een en ander, gevoegd bij de uitvoerige beschrijvin-

gen, door deze Kruidkundigen gegeven, maakt de verdere opgave der kenteekenen overbodig.

Deze boomen groeijen in de lagere, moerassige streken van de Residentie Krawang. Zij bloeijen

tegen het einde van den regentijd. Hun hout is zeer fijn van draad, zacht en gemakkelijk te bewerken;

doch niet bestand zijnde tegen de vochtigheid der lucht, wordt hetzelve alleen voor doosjes en dergelijke

huishoudelijke voorwerpen gebezigd.

Botanica. 41
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UNCARIA. ScHREBER.

Schreber. Genera n. 311; WallichetRoxburgh. Flora Indica. 2® ed. II. p. 125; De Candolle. Prodromus IV.p. 347.

Flores supra receptaculum subglobosum commune, pedicellati, raro sessiles. Caltx superus, tubo

brevi, limbo quinquedentato vel partito. Corolla aestivatione imbricatA, tubo infundibuliformi, limbo

quinquepartito. Stamina 5, fauci corollae inserta; filamenta breviaj antherae basi affixae, basi biap-

pendiculatae. Ovarium biloculare, pluriovulatum; ovula in placentis semiteretibus in medio partis

planae loculi affixis inserta, adscendentia. Stylus teresj stigma clavatum. Capsula stipitata vel sessilis,

dicocca, coccis bipartilibus. Semina numerosa, raro definita, placentis semiteretibus utrinque atte-

nuatis afika; testa basi in membranam bifidam, apice in membranam integram expansaj tegmen

membranaceum. Embryo in medio albuminis carnosi, ereetus.

Friitices scandentes. Folia opposita. Stipulae interpetiolares, saepe bifidae. Flores capitati,

axillares^ pedunculi steriles uneinati.

De gewassen van het geslaeht Uncaria zijn allen slingerende struiken. Hunne stammen hebben dik-

werf 0,15 N. E. omtrek, bestaan uit eene dikke, gespleten, kurkaehtige schors, een zeer los hout en

rond of hoekig merg. De vierkantige vorm is aan den stam minder duidelijk, dan aan de takken. Die

vorm vertoont zieh bij de takken dikwerf met zeer seherpe hoeken, en gaat bij de jongere takken in een

langwerpig vierkant over, zijnde zij naar hunne einden platgedrukt, met seherpe hoeken. De knoppen

zijn zamengedrukt, bestaan uit twee tegenover elkander staande nevenblaadjes, welke zelden met de

randen zijn zamengegroeid, doeh meestal bij den toenemenden groei der in hen beslotene blaadjes, in

twee deelen splijten en vervolgens afvallen. De bladen staan juist tegenover elkander. Bij eenige soor-

ten: Unearia Hallii, enzv. zijn zij vrij groot, dik, lederaehtig en, vooral wanneer deze planten op

opene, zonnige plaatsen groeijen, zeer glanzig; bij anderen zijn zij van eene dunnere zelfstandigheid:

Unearia ferrea, enzv. Deze laatsten hebben de nerven netsgewijze verdeeld en verbonden; de eersten

hebben ze evenwijdig, soms als ribben blootliggende. De bladstelen zijn meest half rolrond, van boven

gevoord. Uit hunne oksels komen de bloemdeelen, welke meestal alleen, zelden gepaard of in grooter

getal aanwezig zijn. Aan de jongere planten groeijen de bloemstelen reeds uit; doeh zij worden dan

slechts haken, waardoor de plant, bij hare verlenging, aan nevenstaande gewassen steun vindt. De

oudere planten hebben gewoonlijk den eenen bloemsteel bloemdragend en den tegenoverstaanden in de

gedaante van een’ gebogen haak; soms zijn de beide bloemstelen bloemdragend, en dit meest aan de

uiteinden der planten of wanneer deze langs den bodem slingeren.

Op eenen ongelijken afstand van het begin en van het einde dragen de bloemstelen een vier- of zes-

deelig omhulsel, dat in den jeugdigen staat geheel is zamengegroeid en de bloemen omvat. De meeste

soorten hebben dit omhulsel zeer klein en lederachtig; anderen vliezig en aanzienlijk uitgegroeid: U. fer-

rea, U. glabrata. De bloemstelen eindigen in een’ min of meer regelmatig ronden knop. Op hen zitten

de bloemen meestal aan kleine steeltjes, welke zeer zelden twee bloempjes dragen, zelden zonder steeltjes.

Zij bestaan uit eenen boven het vruehtbeginsel zittenden kelk. Bij eenige soorten heeft deze eene treeh-



tervormige buis en den zoom in vijf tanden verdeeld: U. Hallii, enzv.; bij anderen is die buis zeer klein

en de zoom in vijf deelen verdeeld: U. canescens, enzv.j en bij nog anderen bestaat de kelk alleen uit

vijf deelen: U. ferrea, enzv. De slippen van den kelk staan meestal klepvormig. De bloemkroon is min

of meer regelmatig trechtervormig. Zij heeft den zoom in vijf deelen verdeeld, en deze vóór de opening

als dakpannen geplaatst. Naar de opening, tegenover de insneden, draagt zij de meeldraden, welke

uit zeer korte helmdraden en aan den voet vastgehechte lielmknopjes bestaan. De laatsten zijn lang-

werpig ovaal, hebben de stuifmeelhokjes beneden in kleine puntjes uitloopende, en den helmknoop toe-

gespitst of puntig. In de tweehokkige vruchtbeginsels zijn de placentae, in het midden van den tus-

schenwand, aan een uitstekend randje bevestigd en door de eitjes bedekt. De vruchten hebben eenen

verlengden eivorm, tien ribben, en zijn van den terugblijvenden kelk voorzien. Zij zijn zamengesteld

uit een lederachtig sarcocarpium en mesocarpium, en uit een kraakbeenig endocarpium, en verdeeld in

twee hokjes, welke door het laatste worden gevormd. Zij scheiden, door de scheuring van den tusschen-

wand, in twee deelen, zonder standertje na te laten. Ieder dezer deelen springt aan de binnenzijde,

in den naad, tegenover de placentae, en aan de buitenzijde, tot op het midden, soms niet zoo diep,

soms dieper, open. De placentae zijn na de opening der vruchten geheel vrij. Haar vorm is half rol-

rond, aan de einden min of meer toegespitst, en aan de binnenzijde van twee kleine voren voorzien.

Op dezelve zijn de zaden aan het benedeneinde vastgehecht. Bij de meeste soorten hebben zij het naar

boven gerigte gedeelte onverdeeld en het andere in tweeën gespleten. Deze uitgegroeide gedeelten

worden door de testa gevormd, en geven aan het wezentlijk gedeelte van het zaad, waar de eivormige

kern ligt, eene lijnvormige gedaante. Het uitgegroeide gedeelte van de testa bestaat uit lange buizen^

bet andere, dat de kern omringt, uit hoekige cellen. Het tegmen is zeer fijn en, alleen bij eene sterke

vergrooting, als een celachtig weefsel erkenbaar.

In het algemeen ontwikkelen deze gewassen hunne bladen voornamelijk in den regentijd en bloeijen

zij in het drooge jaargetijde. Hunne vruchten komen ongeveer drie tot vier maanden na het bloeijen

tot rijpheid.

De soorten van het geslacht Uncaria, zoo als zij worden opgegeven, zijn in Zuid-Amerika, op het

vasteland van Indië en in den Indischen Archipel, tot aan Nieuw-Guinea gevonden. De Archipel is

echter het ware vaderland van dit geslacht. Zijne soorten behooren daar, vooral op de groote Sunda-

eilanden, te huis, en zijn van het zeestrand tot op ruim 1000 N. ellen verzameld. Hare groeiplaats is

zoowel op de opene velden, als in de bosschen. Op de eersten ontwikkelen zich vooral de bloemen en

de bladen; in de laatsten heeft eene meerdere uitgroeijing van de steng plaats. Zij staan in de bosschen

niet zelden alleen
;
daarentegen zijn er op opene plaatsen dikwerf eenigen bij elkander, tusschen de kleine

groepen van struiken verspreid.

Het geslacht Uncaria verschilt van Platanocarpum en Anthoeephalus, door de openspringende vruch-

ten; van Nauclea en Stephegyne, door het gemis van het standertje tusschen de beide hokjes van de

vrucht, en van alle de opgenoemden, door de aan deze gewassen eigene slingerende groeiwijze.
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I. UNCARIA FERRUGINEA. Bl.

TJ. calyc6 infundibuliforini limbo partito, ramulis pubesccntibusj foliis ovatis acutis basi obtusis vel subcordatis supra

nitidis subtus pubescentibus
,
fructubus stipitatis.

Nauclea ferruginea Blume. Bijdragen tot de Flor. v. Neerl. Indië, pag. 1013^ De Candolle. Prodromus.
Tom. IV. pag. 348.

Caulis scandens, subtetragonus, cortice fusco, suberoso; ramuli tetragoni, fusco-pubescentes: pili

sparsi vel aggregati; ramuli tetrangulares vel subcompressi, aneipites, pubeseentes. Folia ovata,

aeuta, raro breviter acuminata, basi obtusa vel subeordata, supra glabra nervis pubeseentibus, subtus

fusco-pubescentia, 0,095 longa, 0,055 lata, nervis primariis subparallelis, nervis secundariis parallelis,

approximatisj petioli semiteretes, supra plani, pubeseentes, 0,01 longi. Stipulae semirotundae, ob-

tusiusculae, in ramis adultioribus bifidis, supra glabriusculae, subtus pubeseentes. Perunculi communes

axillares, basi compressi, versus apicem subteretes, sulcati, fusco-pubeseentes. Unci pedunculanei

axillares, compressi, attenuati, sulcati, fusco-pubescentes. Involucrum floribus approximatum , utrin-

que pubescens, deciduum, 4—6 partitum: partes ovatae, acutae. Pedunculi partiales in summo

capituliformi pedunculi communis aggregati, tetragoni, pubeseentes, juniores breves, adultiores longi.

Alabastrum constrictum: pars inferior obscure pentagona, fumeo-pubescens
j

pars superior ovoidea,

badio-pubescens. Caltx infundibuliformis, leviter quinquecarinatus, pubescens, limbo quinque-fido vel

profunde-dentato: partes aestivatione valvat4 et induplicativa, acutae. Corolla aestivatione imbricatft,

elongato-infundibuliformis
, extus ferrugineo-pilosa, intus glabra

j
tubus gracilis, 0,012 longusj limbus

quinquepartitus: partes rectae, oblongae, obtusae. Stamina quinque, fauci corollae inserta, cum partibus

corollae alternantiaj pilamenta brevissimaj antherae basi affixae, lineari-oblongae, obtusae, biloculares:

loeulis approximatis
,

linearibus, basi in subulas productis. Ovarium inferum, rotundato-pentagonum,

quinquesulcatum, badio-pubescens, quinqueloculare : loeulis multiovulatis. Stylus teres. Stigma

oblongo-ovoïdeum. Capsula plantae Borneënsis ellipsoïdea, decemsulcata, calyce persistente munita,

dense badio-pubescens, bilocularis, loculicida, bivalvis: valvulae bifidae. Semina numerosa, placentis

lineari-lanceolatis apice subulatis basi acutis affixa, adscendentia, subrotunda, utrinque in appendicem

linearem protensa, scrobiculata
j
testa et tegmen membranacea.

Crescit in locis humilioribus: Java, Sumatra, Borneo.

De voorwerpen van de drie genoemde eilanden verschillen weinig in uiterlijk aanzien
j
doch leveren,

bij eene naauwkeurige vergelijking, eenige kleine kenmerken ter onderscheiding. Die van Sumatra

hebben de bloemstelen en de kelken iets langer, dan die van Javaj aan die van Borneo zijn daarenboven

de bloemkroonen ten naastenbij de helft langer, en de bladen van eenen langwerpig ovalen vorm,

welke, aan den top afgerond zijnde, de voorwerpen een eigenaardig aanzien geeft. Die van laatstge-

noemd eiland hebben aan de takjes, op Martapoera verzameld, de bloemkroonen iets korter dan die,

welke wij langs de Doeson plukten.
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II. UNCARIA HALLII. Khs.

U. calyce campanulato limbo partito, ramulis glabriusculis
,

foliis ovato-rotundatis acutis basi obtusis subtus pubes-

centibus, nervis secundariis approximatis
,
fructubus stipitatis.

Caulis tetragonusj rami obtuse quadrangulares, glabri vel glabriusculi; ramuli quadrangulares, sub-

sulcati, pubescentes. Folia opposita, ovato-rotundata, saepe rotundato-ovata, acuta, basi obtusa vel

subcordata, supra nitida, subtus fumoso-pubescentia, 0,09 lata, 0,12 longa, nervis primariis et nervis

seeundariis approximatis parallelisj petioli subteretes, glabri, 0,02 longi. Stipulae subintrapetiolares,

bifidae: laciniae ovato-oblongae, aeutae, supra glabrae, subtus pubeseentes. Unci peduneulanei, eom-

pressi. Pedunculus communis axillaris, basi eompressus, versus apieem subteres, subglaber. Involucrüm

quadri- sex-partitum; laeiniae ovatae, aeutae, utrinque badio-pubeseentes. Pedunculi partiales in re-

eeptaeulo subgloboso dense pubeseente inserti, obtuse quadrangulares, badio-pubeseentes. Alabastrum

pentagono-oblongum, subeonstrietum. Caltx elongato-eampanulatus, intus badio-pilosus
, extus fu-

moso-pubeseens, aestivatione valvatój limbus quinquepartitus: laeiniae triangulares, aeutae. Corolla

infundibuliformis, intus glabra, extus dense pilosa, limbo quinquepartito : laeiniae ovales, obtusae,

margine glabrae, aestivatione imbricatè. Stamina quinquej filamenta fauei eorollae inserta, eum
laeiniis alternantia, brevissima^ antherae basi affixae, oblongae, obtusae, biloeulares: loeuli paralleli,

sejuneti, apiee approximati vel eonnati, lineares, basi subulati. Ovarium oblongum, obtuse quinquan-

gulare, fuseo-pubeseente, biloeulare: loeuli multiovulati
j

ovula in plaeentis semiteretibus alïixa.

Stylus teres. Stigma ovoïdeum, apiee subexeavatum. Capsula ealyee munita, elongato-ellipsoïdea,

deeem-eostata, badio-pubeseens, biloeularis, septieida, endoearpio seeedente, apiee bifido. Placentae

laneeolato-lineares, aeuminatae. Semina numerosa, ereeta, subrotunda, utrinque in membranulas li-

neares expansa. Albumen earnosum, album. Embryo ovoïdeum
j
cotyledones et radicula obtusae.

Crescit ad jlumen Doesson: Borneo.

Explicatio Tabulae 33. Figura Uncaiïae Hallii. 1. Alabastrum. 2. Flos expansus. 3. Corollae pars cum staminibus.

4. Calyx et ovarium dissectum. 5. Ovarium in longitudine dissectum. 6. Ovarii trausversalis sectio.

7. Ovulum. 8. Fructus. 9, 10. Fructus dehiscentes. 11. Valva unica intus visa, endoearpio sejuncto.

12. Endocarpium. 13. Placenta. 14. Placentae jiars admodum aucta. 15. Seinen valde auctum. 16. Se-

men dissectum. 17. Symmetria floris.

Deze plant, een der sehoonste slingergewassen, door ons langs de Doeson-rivier gevonden, heb ik

genoemd naar den Hoogleeraar H. C. van Hall, welke als onvermoeid en gelukkig bevorderaar der

Kruidkunde in het algemeen en van onze inlandsehe gewassen in het bijzonder, bekend en geaeht is.

Moge hem deze toewijding, als eene erkenning zijner edele pogingen, aangenaam zijn en tevens ten be-
wijze verstrekken, dat een zijner vroegere leerlingen zieh dankbaar de oogenblikken herinnert, waarin
denzelven een deel van het groote boek der natuur, uit zulk een veelvormig en veelkleurig sehrift te

zamengesteld, door hem werd verstaanbaar gemaakt.

Botanica.
42



III. UNCARIA NEMOROSA. Khs.

ü. calyce carapanulato limbo partito, ramulis subglabris, foliis rotundato-ovatis acuminatis basi subcordatis subtas

hirsutiusculis
,
nervis secundariis distantibus, fructubus stipitatis.

Caulis scandensj rami obtuse quandrangulares, glabrij ramüli acute quadrangulares, subglabri.

Folia opposita, rotundato-ovata, breviter acuminata, basi subcordata, supra glabra, in nervo medio

pubescentia, subtus hirsutiuscula
,
coriacea, 0,09 lata, 0,14 longa, nervis primariis et nervis secundariis

distantibus, parallelisj petioli semiteretes, supra subpilosi, subtus pubescentes, 0,005 longi. Stipulae

subinterpetiolares, ovatae, profunde bifidae: laciniae lanceolatae, supra glabriusculae, subtus basi

fusco-pilosae. Pedunculus communis axillaris, compresse-tetragonus
,

fusco-pubescens. Involucrum

4—6 fidum, laciniis lanceolatis, acuminatis, utrinque pubescens. — Florum structura nondum expli-

catorum vix ab Uncariae Hallii floribus diversa.

Crescit in sylvis niontis Singalang: Sumatra.

IV. UNCARIA PEDICELLATA. Roxburgh.

U. calyce carapanulato limbo partito
,

ramulis hirsutis
,

foliis ovatis acutis basi cordatis supra nitidis subtus pubes-

centibus, fructubus stipitatis.

Roxburgh. Flora Indica. IJ. pag. 520; De Candolle. Prod. IV. pag. 348; Nauclea pedicellata Blume. Bijdragen,

bl. 1013.

Caulis seandens, compresse-quadrangularis, cortice fusco-suberoso; rami obtuse quadrangulares,

subglabri; ramuli adultiores acute quadrangulares, sulcati, ferrugineo-hirsuti; ramuli novelli com-

presse quadrangulares, dense hirsuti. Folia opposita, ovata, saepe oblongo-ovata, acuta, basi cordata

vel obtusa, supra nitida, in nervis medio et primariis dense ferrugineo-pubescentia, subtus laete fusco-

pubescentia, 0,14 longa, 0,11 lata, nervis parallelis; petioli subteretes, ferrugineo-pubescentes,

0,015 longi. Stipulae interpetiolares
,

profunde bifidae: laciniae semilanceolatae
,

pubescentes.

Pedunculus communis axillaris, raro terminalis, compressus, versus apicem teres, subsulcatus, dense

ferrugineo-hirsuto-pubescens. Involucrum tetra- hexa-fidum: laciniae ovatae, acutae, fusco-pubescentes.

Pedunculi partiales subteretes, fusco-pubescentes. Caltx elongato-campanulatus, quinquecostatus,

extus fusco-pubescens, intus glandaceo-pubeseens, limbo quinque-partito vel profunde-dentato: laciniae

acutae. Corolla aestivatione subimbricatè, elongato-infundibuliformis, limbo quinquepartito: laciniae

oblongae, obtusae, intus glabrae, extus dense pilosae. Stamina quinque, laciniis corollae alternantia;

PiLAMENTA fauci corollac inserta, brevia; antherae basi alfixae, oblongae, obtusae, basi eordatae, seg-

mentis subulatis, biloculares: loeuli approximati, rimis longitudinalibus dehiscentes. Pollen sphaericum.

Ovarium oblongum, obtuse quinquangulare, albido- vel fusco-pubescens, biloeulare, multiovulatum.

Stylus teres, glaber. Stigma ovoïdeum, subpentagonum. Capsula et semina cum praecedente specie

conform ia.

Crescit in friiticeiis regionum, humiliorum,: .Iava, Borneo, Sumatra.
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Tusschen de voorwerpen van Java en Borneo bestaat geen verschil, hetwelk tot derzelver onderschei-

ding zou kunnen aanleiding geven
;
tusschen deze en die van Sumatra meende ik eerst genoegzaam ver-

schil, om hen als soorten te onderscheiden, gevonden te hebben, in de diepere indeelingen van den

kelk, in deszelfs vorm en in dien der vruchten, welke meer verlengd is. Beide deze afwijkingen zijn

echter niet van die waarde, dat zij de Uncaria eumececarpa kunnen doen behouden, daar ik bij enkele

voorwerpen overgangen tot den gewonen, meer gedrongen vorm heb waargenomen.

Op onbeschaduwde plaatsen, vooral op opene, met enkele groepen van boomen en struikgewassen

begroeide vlakten der lagere streken, is de Uncaria pedicellata, als gezellig groeijende plant verspreid,

en bereiken hare bladen en bloemen eene aanzienlijke ontwikkeling. Zij klimt hier, door de haakvormig

uitgegroeide, onvruehtbare bloemstelen ondersteund, tot in de hoogste boomen, of kruipt, wanneer deze

middelen ter ondersteuning van de zwakke steng ontbreken, langs den grond.

V. UNCARIA GAMBIR. Hunter.

tJ. calyce campanulato profuncle dentato, ramulis subglabris, foliis ellipticis obtuse acuminatis utrinque glabris,

fractubus stipitatis.

Hunter in Linn. Transactions. IX. pag. 218, Tab. 22^ Roxburgh. Flora Indica. II. pag. 517; De Candolle.

Prodromus etc. IV. pag. 347.

Caulis scandens vel cultura frutescens; rami obtuse quadrangulares vel subteretes, fusci, glabrij

RAMüLi quadrangulares, subsulcati, subglabri. Folia opposita, elliptica, breviter obtuse acuminata,

basi angustata, utrinque glabra, subtus in nervorum axillis barbata, 0,09 longa, 0,05 lata, nervis

primariis costatim prominentibus, nervis secundariis linearibus, vix prominentibus; petioli semiteretes,

supra plani, bisulcati, subglabri. Stipulae interpetiolares, ovatae, obtusae, raro bifidae, supra spar-

sim pubescentes, subtus glabriusculae. Pedunculus communis axillaris, compressus, versus apieem

teres, glaber. Ungus pedunculaneus, compressus, attenuatus. Involucrum quadripartitum, laciniae

inaequales: duae minores lanceolatae; duae majores ovatae, obtusiuseulae, utrinque glabriusculae,

ciliolatae. Pedunculi partiales in capitulo hemisphaerico subpubescente aggregati, subteretes, sub-

pubeseentes. Alabastrum obconoïdeum, quinqueeostatum, griseo-pubeseens. Caltx aestivatione val-

vata et induplieativ4, eampanulatus, limbo quinquedentato partitove: laeiniae dentesve oblongae, apice

incrassatae. Corolla aestivatione imbrieat4, elongato-infundibuliformis, limbo quinquepartito : laeiniae

oblongae, obtusae, intus glabra, extus subserieea. Stamina quinque, laeiniis corollae alternantiaj

FiiAMENTA fauce coFollae inserta, brevia; antherae basi affixae, ovato-oblongae, basi subcordatae cum

subulis duabus, biloculares: loeuli approximati. Stylus teres, glaber; stigma ellipsdideum. Ovarium

obconicum, quinqueeostatum, subserieeum, biloeulare, multiovulatum. Capsula calyee munita, ellip-

soïdea vel elongato-ellipsoïdea, saepe eompressa, bisuleata, laevia vel quinqueearinata, glabriuseula, apice

dense fumoso-pubescens, bilocularis, septicida. Placenta lineari-lanceolata
,
utroque subulata. Semina

numerosa, adscendentia, subrotunda, utroque in membranas lineares extensa. Embryo in medio albu-

minis carnosi, ovoïdeus.

Collegi juoota Siri-Lama : Sumatra.
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Tab. 34. 1—2. Figura speciei. 1. Flos nond urn expansus. 2. Floris pars intus visa. 3. Ovarium verticaliter sectum,

Stylus et stigma. 4. Fructus immaturus. 5. Fructus immaturi sectio transversalis. 6. Capsula dehiscens.

7. Capsulae dimidia pars intus visa. 8. Capsulae sectio transversalis. 9. Semen valde auctum. 10. Semen

testa ablata. 11. Nucleus verticaliter sectus.

Volgens sommigen groeit de üncaria Gambir wild op de eilanden rondom het sehiereiland Malaeea.

In hoeverre deze opgave waar zij, zal door de aldaar gevestigde of reizende Natuuronderzoekers moeten

bevestigd worden. Zeker is het echter, dat deze plant vroeger op Sumatra, Malaeea, Bintang, enzv.

werd gekweekt
;
dat deze teelt nu op Bintang en Singapoera eene aanzienlijke uitbreiding heeft verkre-

gen en op eenige plaatsen van Malaeea en Sumatra nog wordt voortgezet. Op het laatstgemelde eiland

is zij door mij te Siri-Lama, een distrikt van de vijftig Kottas, op ruim 400 N. ellen boven zee gelegen,

waargenomen. Zij is zeer eenvoudig. De zaden worden op een met zorg bewerkt stukje grond gezaaid

en de jonge plantjes blijven daar, tot zij zes tot acht Nederlandsche duimen hoog zijn. Dan worden zij,

ten einde de worteltjes niet te beschadigen, met veel voorzigtigheid overgeplant en gewoonlijk op drie

voet afstands van elkander gezet. In den eersten tijd na die verplanting, worden deze plantsoenen

zeer zuiver gehouden
j

later echter doet het onkruid aan de groeijende boompjes minder nadeel. On-

geveer twee en bij sommigen eerst driejaar na de overplanting, begint de planter voordeel van zijnen

arbeid te trekken, ter bereiding van den Gambir. De boompjes worden dan twee-, drie- of viermaal

’s jaars van hunne bladen of ook wel van de jonge loten beroofd. Diegenen, welke slechts tweemaal

oogsten, beweren, dat zij daardoor hunne aanplantingen langer behouden en bijna dezelfde voordeelen

genieten als diegenen, welke hunne hoornen meermalen ontbladeren. Beiden hebben de gewoonte,

zulks tegen den regentijd te verrigten, alswanneer zij dan tevens een groot gedeelte der takken weg-

snijden. Deze bladen en takken worden met water gekookt en het dus verkregen vocht vervolgens

uitgedampt, tot de dikte van siroop, en in houten bakjes of bamboezen kokers gegoten, ten einde te

stollen. Yerkoeld zijnde, wordt de verkregene stof in kleine vierkante stukjes of in ronde schijfjes ge-

sneden. De Gambir van Singapoera en Bintang komt onder den eersten vorm voor, is bruin, doch niet

geheel oplosbaar, misschien wel door de bijgevoegde Sago, welke aan denzelven meerdere vastheid geeft.

De Gambir van Siri-Lama is in schijfjes, bruin-geel, meer oplosbaar en zuiverder van smaak: eigen-

schappen, welke de bewoners aan eene meerdere zorgvuldige bereiding en vooral aan eene schielijker

koking toeschrijven.

Het distrikt, waar ik dezen tak van landbouw heb waargenomen, heeft eenen kiezelaardigen ijzer-

houdenden bodem, en is niet bijzonder geschikt voor de aankweeking van andere gewassen. Even zoo

moet het met de andere streken zijn, waar de Gambir wordt aangebouwd en hij, benevens de peper,

de voornaamste middelen van bestaan oplevert. In vergelijking met deze laatste aangekweekte plant

zoude de Gambir, volgens de ingewonnen narigten oordeelende, niet zoo veel voordeel geven. Want

alsdan levert een stuk grond, hetwelk op Malabar 174 N. p., en op Poeloe Pinang, door de Chinezen

bewerkt, 580 N. p. peper opbrengt, slechts 125 N. p. Gambir. Vermoedelijk zal echter de nijverheid

der Chinezen op Bintang en Singapoera het voortbrengsel aanzienlijk hebben vermeerderd. Op deze

laatste eilanden wordt de bereiding in het groot gedreven, en misschien wel overdreven; omdat het
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gebruik van den Gambir met de betelbladen, kalk en tabak, eene soort van weelde is en zijne grenzen

heeft. De Gambir van Bintang wordt voor een gedeelte naar Java vervoerd en het overige brengen

inlandsche kooplieden naar de oostelijke deelen van den Archipel, of wel wordt in jonken naar China,

enzv. gezonden. Die van Singapoera wordt in dezelfde streken afgezet, en is ook reeds naar Engeland

verzonden, ten einde te beproeven, of hij daar, als looistof aangewend, de eikenschors, van welke

acht ponden niet meer looistof bevatten, dan één pond Gambir, zoude kunnen vervangen. Het schijnt

echter, dat deze proef, uithoofde der hooge regten, welke op den invoer van den Gambir geheven wor-

den, bedragende dezelve twee ponden sterlings per honderd N. ponden, tot geene gunstige uitkomst

aanleiding heeft gegeven.

De oorsprong van dezen tak van landbouw moet waarschijnlijk bij de volkplanters worden gezocht,

die zich van het vasteland over den Archipel verspreid hebben. Zij hadden in hun vaderland eenen

boom, onder den naam Khadir, Khadir of Khoedir (Mimosa catechu Roxb.), uit welken zij, door

koking, de Khadirasara of geest van den Khadir vervaardigden. Dezen naam bragten zij mede, en

op de eilanden vonden zij bladen van planten in gebruik, onder den naam Katja of Katjoe, of, naar

de Engelsche spelling, Katcha of Katchoe, welke de Indianen hunne Khadirasara herinnerden.

Zij kwamen op het denkbeeld, om hetgeen zij in hun vaderland met den stam van den Khadir deden,

in hunne nieuwe woonplaats met de planten, welke de A^a(/oe-bladen leverden, te beproeven, en gaven

aan het voortbrengsel den naam Khadir

^

die in Gambir is overgegaan. — De naam Catechu, welken

de Gambir in Europa draagt, staat vermoedelijk in verband met het gemelde Katja, Katjoe, beiden

van Sanskritschen oorsprong. Het eerste beteekent blinken, en dus aan eene eigenschap der bladen

ontleend; het andere duidt binden aan, naar de groeiwijze dier planten, wanneer zij aan zichzelven

zijn overgelaten.

VI. UNCARIA DASYONEURA. Khs.

U. calyce campanulato limbo dentato
,
ramulis glabris

,
foliis ovalibus obtuse acumiuatis supra glabris subtus in nervis

hii’sutis, stipulis suborbiculatis.

Caulis frutescens. Rami obtuse quadrangulares, sulcati; ramuli obtuse quadrangulares, sulcati,

glabri. Folia opposita, ovalia, obtuse acuminata, basi angustata, supra glabra, subtus in nervis,

praesertim in nervo medio hirsuta, nervis primariis distantibus, prominentibus, nervis secundariis sub-

parallelis vix conspicuis, 0,085 longa, 0,05 lata; petioli semiteretes, supra plani bisulcati et glabri,

subtus rotundati et hirsuti. Stipulae intrapetiolares, suborbiculatae, utrinque glabrae. Pedunculus

coaiMüNis axillaris, parte inferiore compressus, angustatus, glaber; parte superiore subteres, fumoso-

pubescens. Involucrum inaequaliter quadripartitum
:

partes duae minores oblongae, partes majores

ovatae, acutiusculae, glabrum. Pedunculi partiaees in receptaculo hemisphaerico inserti, brevissimi,

fumoso-pubescentes. Calyx campanulatus
,
limbo obsolete quinquedentatus : dentes obtusae, intus

glaber, extus pubescens. Corolla elongato-infundibuliformis, intus glabra, extus pubescens, limbo

quinquepartito: laciniis obovatis, obtusis. Stamina quinque, laciniis alternantia; filamenta fauci co-

Botantca. 43
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rollae inserta, brevia; antherae basi affixae, oblongae, obtusae, basi eordatae et bimucronulatae

:

mucronulae breves, biloculares. Ovarium oblongo-ovoïdeum, dense fumoso-pubescens, biloculare.

Stylus teres, glaber. Stigma clavaeforme.

Crescit ad ripas Jluminis Salaut: Sumatra.

VIL UNCARIA ATTENUATA. Khs.

U. calyce campanulato limbo dentato, ramulis pubescentibus
,

foliis ellipticis obtuse acurriinatis siipra glabris subtns

pubescentibus
,

stipiilis oblongo-ovatis.

Caulis frutescens, scandens; rami obtuse quadrangulares, subglabri; ramuli tetragoni, sulcati,

dense fusco-pubescentes. Folia opposita, elliptica, breviter obtuse acuminata, supra glabra, subtus

pubescentia et in nervorum axiliis pilosa, 0,12 longa, 0,05 lata, nervis primariis et nervis secundariis

approximatis parallelis; petioli semiteretes, supra plani, pubescentes, 0,015 longi. Stipulae interpe-

tiolares, oblongo-ovatae, obtusae, utrinque badio-pubescentes. Pedunculus communis axillaris, parte

inferiore eompressa, parte superiore subterete, dense pubescens. Involucrum badio-pubescens, qua-

dripartitum; partibus inaequalibus; duae ovatae, obtusae, eaeterae oblongae. Pedunculi partiales in

receptaculo hemisphaerieo inserti, subteretes, pubescentes. Caltx aestivatione valvatè imbricatève,

campanulatus
, limbo quinquedentato : dentes obtusae, intus glaber, extus laete fusco-pubescens.

CoROLLA elongato-infundibuliformis, intus glabra, extus cinereo-pubescens, limbo quinquepartito: laci-

niae obovatae, obtusae, margine recurvae. Stamina quinque, cum laciniis corollae alternantiaj

FiLAMENTA fauci corollac inserta; antherae basi affixae, oblongae, obtusae, basi eordatae segmentis

mucronulatis, biloculares: loculi lineares, paralleli, in connectivo oblongo affixi. Ovarium ellipsoïdeum,

fusco-pubescens, biloculare. Stylus filiformis, glaber; stigma elongato-clavaeforme.

Crescit ad Jiumen Salaut, in sylvis Melintang: Sumatra.

Tab. 34. 3. Figura linjus speciei.

Van deze soort hebben wij twee vormen verzameld. De een, langs de rivier Salaut gevonden, heeft

de bladen langwerpig-elliptisch; de ander, in het gebergte Melintang groeijende, rondachtig-elliptisch,

iets grooter dan de eerste.

VIII. UNCARIA CALLOPHYLLA. Rlume.

U. calyce partito partibus oblongis, ramulis glabris, foliis ellipticis obtuse acumiiiatis utrinque glabris, fructubus

stipitatis.

Rami obtuse quadrangulares, sulcati, glabri; ramuli compressi, obtuse quadrangulares, sulcati, glabri.

Folia opposita, elliptica, saepe lanceolato-elliptica, obtuse acuminata, utrinque glabra, subtus in axiliis



nervorum primariorum barbata, 0,07 longa, 0,03 lata, nervo medio et nervis primariis rufis, nervis

seeundariis approximatis parallelis tenuibus; petioli semiteretes, supra plani, glabri. Peduwcülus com-

munis axillaris, basi compressus, versus apicem subteres, furaoso-pubeseens. Ungus peduneulaneus

attenuatus, compressus, pubescens. Caltx quinquepartitus: laciniae oblongae obtusae, intus glaber,

extus pubescens. Ovarium elongato-ellipsoïdeum, compressum, bisulcatum, biloculare. Capsula calyce

munita, ellipsoïdea, leviter decem-costata, pubescens, bilocularis, multiovulata, septicida. Placentae

subuliformes, apice acutiusculae. Semina numerosa, adscendentia, ovoïdea, utrinque in membranas

lineares extensa.

Colligitur in monte Pamatton, juxta Martapoera: Borneo.

Onder den soortnaam Ü. callophylla heb ik drie verschillende vormen vereenigd, van welke twee,

alleen door de gedaante der bladen, te onderscheiden zijn. Deze is namelijk bij de voorwerpen van

Martapoera rondachtig-elliptisch, met de breedte tot de lengte, als 5 tot 8, en bij de voorwerpen van

den berg Pamatton langwerpig-elliptisch, met de breedte tot de lengte, als 1 tot 2. De derde vorm,

aan den voet van den Sakoembang geplukt, heeft de bladen eivormig en minder toegespitst; doch hij

verschilt, vooral door het geringer aantal zijnerven, hetwelk in de verzamelde bladen zelden drie paar

te boven gaat, en in die der andere voorwerpen vijf tot zes paar bedraagt. Hij kan voorloopig, als

verscheidenheid der Uncaria callophylla, den naam ü. oligoneura dragen.

IX. UNCARIA AQDA. Hunter.

U. calyce partito laciniis oblongis, ramulis subglabris, foliis ovatis obtusiusculis basi obtusis supra glabris subtus

subgiabris, fructubus stipitatis.

Roxburgh. Flora Indica II. pag. 129; De Candolle. Prodromus IV. pag. 347; Nauclea acida Hunter. Trans-

actions of the Linnean Society IX. pag. 223; Blume. Bijdragen tot de Flora van Neêrlandsch Indië,

bl. 1011.

Caulis scandens; cortex irregulariter fissus, fuscus, suberosus; rami obtuse quadrangulares, glabri,

fusci; RAMULi compresse quadrangulares, sub lente pubescentes. Folia opposita, ovata, obtusiuscula,

basi obtusa, saepe subcordata, supra glabra, subtus sub lente praesertim in nervis pubescentia, 0,08
longa, 0,05 lata, nervis primariis 6—8 sub angulo 45° patentibus, nervis seeundariis reticulatis

vix prominentibus; petioli subteretes, glabriusculi, 0,015 longi. Stipulae intrapetiolares, ovatae,

acutiusculae, saepe bifidae, utrinque glabrae. Pedunculus communis axillaris, parte inferiore compres-

sus, parte superiore subteres. Uncus peduneulaneus, compressus, glaber. Involucrum bi- ad quadri-

partitum: laciniae ovatae, obtusiusculae, ciliolatae, utrinque glabrum. Caltx quinquepartitum; laciniae

ovatae, obtusae, pubescens. Corolla tubuloso-infundibuliformis, limbo quinque partito; laciniae ovatae,

obtusae, intus glabra, extus pubescens. Stamina 5, laciniis corollae alternantia; filamenta in fauce

corollae alïixa, brevia; antherae basi alïixae, oblongo-ovatae, basi subcordatae bimucronulatae. Ovarium
ellipsoïdeum, dense laete fusco-tomentosum

, biloculare, multiovulatum. Stylus teres, glaber; stigma

clavaeforme, acutiusculum.

Crescit in frnticetis : Java, Sumatra, Borneo.



172

De voorwerpen der verschillende eilanden zijn volmaakt gelijkvormig. Zij zijn allen in de lagere stre-

ken, op onbeschaduwde plaatsen verzameld. Onder die van Borneo zijn eenige takken belangrijk, door

de vergroeijing van de bloemdeelen, die bladaardig zijn geworden, en bij sommige bloemen geheel,

bij anderen voor een gedeelte zijn misvormd: zoodat de kelk en de bloemkroon met de meeldraden

het vergroeide vruchtbeginsel omringen, óf de kelk en de bloemkroon om het, tot blaadjes vergroeide

vruchtbeginsel en vijf bundeltjes van bladen, de plaatsen der meeldraden innemende, zijn gezeten, óf

alleen de kelk duidelijk kan waargenomen worden.

Door de gedaante der bladen is deze soort verwant aan de U. callophylla, doch door de nerven, welke

netvormig zijn, is zij gemakkelijk van de U. callophylla, die dezelve evenwijdig en veel duidelijker bezit,

te onderscheiden. — Zij wordt door de Sundanezen Kait-bessir

,

ijzerbrander of ijzereter, genoemd.

Dezen naam verdient zij, wegens de scherpte van het sap, waardoor het ijzer, bij de doorkapping van

een’ tak, terstond zwart uitgebeten wordt.

X. UNCARIA CANESCENS. Kus.

U. calyce partito laciniis ovatis obtusis, ramulis pubescentibus
,

foliis late ovalibus breviter acuminatis supra glabris

subtus lepidotis, fructubus stipitatis.

Caulis scandensj rami obtuse quadrangulares, glabri; ramuli compressi, acute quadrangulares, pu-

bescentes. Folia opposita, rotundato-ovalia, saepe obovalia, breviter obtuse-acuminata, supra glabra,

subtus cano-lepidota et in nervorum axillis dense pilosa, longa 0,1, lata 0,06, nervis primariis promi-

nentibus, nervis secundariis subparallelis, vLx conspicuisj petioli subteretes, supra sulcati, 0,015 longi.

Pedunculus communis axillaris, compressus, superne subteres, fusco-pubescens. Involucrum 4—

6

partitum: laciniae ovatae, obtusae, supra pubescens, subtus dense fusco-pubescens. Pedunculi partiales

teretes, laete fusco-pubescentes. Florum characteres similes Uncariae acidae.

Crescit in sylvis Melintang: Sumatra.

XI. UNCARIA ROXBURGHIANA. Kus.

U. calyce partito laciniis linearibus, ramulis birsutis, foliis ovatis acuminatis basi subcordatis utrinque hirsutis,

fructubus sessilibus.

Rami obtuse quadrangulares, hirsutij ramuli compressi, acute quadrangulares, dense hirsuti. Folia

opposita, ovata, acuminata, raro acuta, basi cordata, utrinque hirsuta, 0,08 longa, 0,045 lata, nervis

primariis et nervis secundariis prominentibus
j
petioli semiteretes, hirsuti, 0,005 longi. Stipulae inter-

petiolares, ovatae, bifidae: laciniae oblongae, acutae, utrinque glabrae. Pedunculus communis basi

compressus, superne subteres, dense hirsutus. Involucrum quadripartitum: laciniae ovatae, acutae,

utrinque glabrum. Flores in receptaculo piloso aggregati. Calyx quinquepartitus : laciniae lineares.



dense pilosus. Capsula sessilis, oblonga, compressa, sulcata, pilosa, bilocularis, septieida. Placentae

lineari-oblongae, utrinque acutiusculae. Sebiina multa, adscendentia, ovata, utrinque in raembranas

extensa.

Crescit in sylvis Melintang: Sumatraj in monte Sakoembang: Borneo,

XII. ÜNCARIA GLABRATA. Bl.

ü. calyce partito laciniis oblongo-Iinearibus
,
ramulis glabriusculis

,
foliis ovatis acuminatis basi obtusis utrinque sub-

glabris, fructubus stipitatis.

Blume. Bijdragen tot de Flora van Neêrl. Indië, bl. 1012; De Candolle. Prodromus IV. pag. 348.

Caulis et RAMi obscure quadrangulares
;
ramuli obscure quadrangulares, subsulcati, — novelli coni-

presso-quadrangulares. Folia opposita, ovata, acuminata, basi obtusa, utrinque subglabra, — juniora

utrinque sparsim pilosa, — in nervorum axillis pilosa, 0,085 longa, 0,04 lata, nervis primariis costatim

prominentibus, nervis secundariis subparallelis vix conspicuis; petioli semiteretes, glabriusculi, 0,005

longi. Stipulae intrapetiolares, ovatae, acutae, saepe bifidae, utrinque glabrae, submembranaceae.

Pedunculus coMMüPris axillaris, parte inferiore compressus, parte superiore subteres, pilosus. Involucrum

4—8 partitum, laciniis lanceolatis et acutis, utrinque glabriusculum, membranaceum. Pedunculi

partiales in receptaculo hemisphaerico inserti, subteretes, pubescentes. Caltx quinquepartitus, laciniis

oblongo-Iinearibus obtusis, pubescens. — Capsula elongato-ellipsoïdea, decemcostata, subpubescens,

bilocularis, septieida, multiovulata. Placentae lineares, utrinque attenuatae. Semina numerosa,

adscendentia.

Crescit in sylvis montis Singalang

:

SuMAiRAj in sylvis montanis : Java.

XIII. UXCARIA FERREA. Bl.

IJ . calyce partito laciniis linearibus
,

ramulis dense pilosis
,

foliis ovatis acutis basi subcordatis utrinque pilosis

,

fructubus stipitatis.

De Candolle. Prodromus IV. pag. 348; Nauclea ferrea Blume. Bijdragen tot de Flora van Neerl. Indië,

bl. 1014.

Caulis compresse tetragonus, fuscus; rami adultiores obtuse quadrangulares, glabri; ramuli subte-

retes vel obtuse quadrangulares, dense fusco-pilosi. Folia opposita, ovata, acuta, breviter acuminata,

basi subcordata, supra sparsim et subtus dense pilosa, 0,075 longa, 0,04 lata, nervis primariis similibus

costis prominentibus, nervis secundariis vix conspicuis, subparallelibus, distantibus; petioli subteretes,

dense pilosi, 0,004 longi. Stipulae intrapetiolares, subrotundatae, bifidae, laciniis acutis, ciliatae,

utrinque glabriusculae, membranaceae. Pedunculus communis axillaris, parte inferiore compressus,

parte superiore subteres, dense fusco-pilosus
j
involucrum quadripartitum, laciniis inaequalibus (majores

subrotundato-ovatae et acutae vel emarginatae, minores oblongo-ovatae et acuminatae), ciliatum, utrin-

que subpubescens, membranaceum
j
pedunculi partiales in receptaculo hemisphaerico inserti, subte-

Botasica. 4;^
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retes, pilosi. Caltx quinquepartitus, laciniis linearibus, pilosus. Corolla elongato-infundibuliformis,

tubo gracili, limbo quinquepartito, laciniis ovalibus et obtusis, intus extusque glabra. Stamina 5, cum

laciniis corollae alternantia; filamenta brevissima; antherae basi affixae, oblongae, obtusae, basi sub-

cordatae et bimucronulatae. Ovarium oblongo-ovoïdeum, dense pilosum
j
sttlus teres, glaber; stigma

ellipsoïdeum. Capsula elongato-ellipsoïdea, decemcostata, pilosa, bilocularis, septicida. Placentae

lanceolatae utrinque acutae. Ovula numerosa, adscendentia, utrinque membranacea, membranè

apiculari acuminatè, membranè basilari bifida.

Crescit in sylvis montanis

:

JAVAj in monte Singalang : Sumatra^ inmonte Pamatton: Borneo.

De voorwerpen van Java en van Sumatra zijn door het aanzien en door de kenmerken der deelen aan

elkander gelijk. Die van Borneo hebben hetzelfde voorkomen, doch in de vrucht eenig verschil, daar

deze aan de voorwerpen van de eerstgenoemde eilanden met tien ribben voorzien en aan die van Borneo

effen is. Wegens deze verscheidenheid echter, hoezeer zij als een duidelijk kenmerk kan beschouwd

worden, zijn de voorwerpen van de verschillende eilanden door mij niet als soorten gescheiden, daar

ik bij andere soorten, op dezelfde stammen, den overgang van ongeribde naar geribde vruchten duidelijk

heb waargenomen. — Deze soort groeit in de nabijheid van het zeestrand en verder binnenlands, tot op

800 N. ellen boven hetzelve, in de bosschen van de genoemde en ook van andere eilanden van den

Archipel.



BIJDRAGEN TOT DE GESLACHTEN

CRATOXnOIV EN TRIDESMIS,

DOOR

P. W. KORTHALS.

13e geslachten Cratoxylon en Tridesmis vormen met Eliaea eene afzonderlijke groep onder de

Hypericineae, gekenmerkt door schubjes, die met de bundels van de helmdraden afwisselen, en door

zaaddoozen met gevleugelde zaden. Met het eerstgenoemde geslacht, hetwelk door eene drukfout als

tweebroederig is vermeld, zal Ancistrolobus Spach. moeten worden vereenigd. De beide geslachten,

vooral door het zamenstel der zaaddoozen van Eliaea afwijkende, verschillen van elkander door het aantal

en de aanhechting der zaden, alsmede door het al of niet aanwezig zijn van schubjes aan den voet der

bloembladen. Tridesmis bezit aan den voet der bloembladen de gemelde schubjes, en zijne zaden zijn

langs den binnenrand van den tusschenrand in een onbepaald, vrij groot getal aangehecht. Cratoxylon

mist deze schubben, en bezit een bepaald getal, vier tot acht, zaden in het benedenste gedeelte van

het hokje aangehecht.

I. CRATOXYLON POLYANTHUM. Khs.

€. foliis ellipticis acuminatis basi acutis, squamulis acutis.

Arbdscijla 6—8 metrorum. Kami teretes, cinerei; rabiüli basi subteretes, sursum compressi, saepe

ancipites, glabri. Folia decussata, elliptica, acuminata, basi acuta saepe appendiculis duobus filifor-

mibus aucta, integerrima vel absolete crenulata, utrinque glabra, coriacea, 0™,09 longa, 0“',04 lata;

PETïOLi semiteretes, supra plani, glabri, 0,005 longi. Pedunculi supra-axillares, solitarii vel abortu

foliorum in racemos dispositi, 1—3 flori, compressi, glabri
j

pedicelli subquadrangulares, glabri.
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Caltx pentasepalus, persistens; sepala biserialia, erecta, subaequalia, ovata, obtusa, concava,

glabra, nervis a basi procedentibus. Corolla pentapetala, hypogyna, aestivatione subconvolutèj

PETALA obovata, basi inaequaliter angustata, integerrima, glabra, nervis subdichotomis intermixtis

glandulis linearibiis cellulosis. Stamiwa plurima, hypogyna, in phalangos tres coalitaj columnae sta-

minum lineares, glabrae; filamenta libera, exteriora linearia; antherae medio dorsi affixae, bilocu-

lares, loculis saepe discretis, longitudinaliter dehiscentes. Squamulae 3, hypogynae, staminum pha-

langibus alternae, triangulares, attenuatae, apice saepe recurvae. Ovarium sessile, pyramidale, obtus-

angulum, lateribus sulcatum, glabrum, triloeulare; ovula 4—8, affixa loeuli angulo centrali et basilari.

Styli 3, triangulares, glabri; stigmata capitellata. Capsula calyce excreto cincta, obovoïdea, aeuta,

basi subteres, glabra, eoriacea, triloeularis, loculicida, trivalvis, valvis in medio septigeris, basi semini-

feris. Semina 4—8 in singulo loculo, compressa, obliquo-obovata, obtusa, altero tantum latere superne

membranaceo-alata
j
testa membranacea, in alam extensa; tegmen tenue

j
hilum approximatum exosto-

mio; RAPHE expansione alaeformi cincta. Nucleus cylindricus, utrinque obtusus. Embryo erectus,

dicotyledoneus.

Crescif in monte Pamatton, ad ripasfLuminis Doeson, juxta Poeloe-lampei : Borneo.

Tab, 36. Figura speciei. 1. Alabastra. 2. Alabastrum petalis ablatis. 3. Flos explicatus. 4. Petalum. 5, Anthera

ab anteriore et 6. a posteriore. 7. Flos, tegumentis ablatis, fasciculo staminum unico reflexo. 8. Flos
,
tegumentis

et staminibus abscissis. 9. Ovarium adultius cum squamulis. 10. Sectio longitudinalis ovarii. 11. Sectio

longitudinalis ovarii cum ovulis. 12. Sectio transversalis ovarii. 13, 14. Semina. 15. Sectio longitucbnalis

partis seminis
,
cum mesospermio

,
tegmine

,
sacculo embryonis et embryone.

De voorwerpen van de drie genoemde plaatsen verschillen van elkander door de grootte der bladen.

Die van de Doeson-rivier, in de nabijheid van Mantalet verzameld, hebben dezelve het grootste; doch

missen daarentegen dikwerf de aanhangseltjes van den voet: die van den berg Pamatton houden het

midden tusschen de opgenoemde en die van Poeloe-larapei, bij welke de gemelde aanhangseltjes zelden

ontbreken.

II. CRATOXYLON GLAUCUM. Khs.

C. foliis obovatis vel ellipticis
,
squamulis obtusis cucullatis.

Arbuscula 4—8 metrorum. Kami subteretes, fusci, glabri; ramuli teretes, sursum ancipites, glabri.

Folia decussata, obovata, raro elliptica, obtusa, apiculata, basi acuta, integerrima, utrinque glabra,

subpellucide punctata, eoriacea, 0,045 longa, 0,03 lata; petioli compressi, glabri, 0,002 longi.

Flores terminales vel axillares, racemosi; pedunculus communis anceps, glaber; pedunculi partiales

subteretes, basi bituberculati, glabri. Calyx pentasepalus, aestivatione quincunciali
;
sepala subbise-

rialia, subaequalia, ovalia, obtusa, integerrima. Corolla pentapetala, aestivatione subconvolutè;

PETALA oblique rotundato-obovata, obtusissima, glabra, membranacea, subrosea, nervis e basi petalorum

procedentibus versus apicem bifidis, glandulis oblongis vel subrotundis inter nervos seriatim dispositis.
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Stamiiva numerosa, hypogyna, in phalanges tres coalitaj columwae staminiferae ligulatae, apice latioresj

FiLAMEWTA libera exteriora pluriserialia; in serie interiore latiora, lineariaj in seriebus exterioribus filifor»

mia, glabra; awtherae medio alBxae, ovatae, obtusae, basi emarginatae, biloculares, longitudinaliter

dehiscentes. Squamulae 3, phalangibus staminum alternae, hypogynae, subrotundae, extrorse cucul-

latae, obtusae, glabrae, carnosae. Ovarium sessile, elongato-pyramidatum, lateribus sulcatum, gla-

brum, triloculare. Ovula 4—6, axi interno baseos loculi aflkae. Sttli 3, subtrigoni, glabri; stigmata 3,

capitellata. Capsüla oblonga, subtrigona, glabra, coriacea, trilocularis, trivalvisj valvis ovatis, acu-

minatis, stylis persistentibus, dissepimenta coriacea in medio gerentibus. Semina 4—6 in singulo loculo,

placentae hemisphaericae axillari affixa, erecta, collateralia, lineari-oblonga, utrinque obtusa, margine

membranaceo-alataj testa membranacea, alato-expansa, cellulis hexagonis sat regularibus formata;

MESOSPERMIUM in uno latere et in apice conspicuum, laxe cellulosumj tegmen membranaceum, tenue.

Hilüm approximatum micropylae. Raphe filiformis, cum margine seminis paralleliter, demum supra basin

incurva, procurrens ad nucleum. Nucleus in medio seminis, teres, utrinque acutus. Embryo erectus,

rectus, dicotyledoneus.

Crescit ad ripas Karrau, ad montem Rantau, etc,: Borneo.

Over het algemeen zijn de bladen dezer soort omgekeerd eirond, doch soms heeft zij dezelve elliptisch.

Hare bloemen zijn van elkander verspreid, of getropt bij elkander staande. De laatste bloeiwijze komt

voornamelijk bij de voorwerpen van Poeloe-lampei voor, en gaat niet zelden met den elliptischen vorm

der bladen gepaard. Beiden vereenigd, geven aan de voorwerpen een geheel eigen aanzien, hetgeen hen

ligt voor verschillende soorten kan doen houden. De gemelde bladvorm komt echter aan dezelfde hoo-

rnen, soms aan dezelfde takken voor, en de bloemen zelven leveren, bij een nader onderzoek, geen ge-

noegzaam verschil, dat deze scheiding kan ondersteunen.

Al de waargenomene voorwerpen groeiden op kiezelaardige gronden. Zij waren niet zeer bladrijk,

doch rijk aan bloemen of vruchten. Van de beide laatsten voorzien, hebben wij hen van augustus tol

november waargenomen
j
het hoofdtijdperk van bloeijen schijnt echter, volgens deze waarneming oor-

deelende, in junij en julij plaats te hebben.

Bij de afwijking, welke de vorm der bladen en de bloeiwijze opleveren, komen vooral die van de

schubjes en van de zaden in aanmerking. De schubjes hebben de gedaante van kapjes, welke naar

buiten geopend zijn, en op deze opening een, van één tandje voorzien, klepje dragen. Hunne be-

stemming durf ik niet bepalen
j
misschien omsluiten zij de helmknopjes in den jeugdigen staat. De zaden

hebhen bij deze soort de kern in het midden, en den geheelen omtrek vliezig. — Deze vliezige uitbreiding

bestaat uit de testa en het mesospermium. Aan de zijde, waar de raphe loopt, zijn beide, en aan de

tegenoverliggende is alleen de testa aanwezig. Dit laatste gedeelte is zeer fijn en doet den regelmatigen

vorm der zeshoekige cellen het beste waarnemen. Het andere is dikker, door het losse celweefsel van

het mesospermium. De raphe loopt als een fijn draadje, eerst langs den rand van het zaad, even-

wijdig met of over de kern, vervolgens op eenigen afstand van denzelven, buigt zich dan in eene ronde.

Botanica. 45
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scherpe of ook wel in eene eenigzins slingerende bogt om, en daalt weder naar de kern af. De kern

wordt door een fijn vliesje, hetwelk uit een, door geslingerde cellen gevormd weefsel bestaat, omgeven.

Dit tegmen is van boven geheel gesloten; de testa is daarentegen aan de mieropyle open, zoodat er

eene duidelijke trechtervormige opening tusschen de mieropyle en het begin van de kern bestaat, die met

eene menigte cellen is voorzien. Binnen het tegmen toonen de nog onrijpe zaden een fijn vliesje, zonder

eenig duidelijk celweefsel, waarin de kiem, aan het naar de mieropyle gelegen einde, zich begint te

vormen.

III. CRATOXYLON HORNSCHUCHD. Bl.

C. foliis ovatis aciiminatis basi obtusis ntrinque glabris, squamulis obtusis cucullatis.

Arbor speciosa; truhcus reclus, cortice fusco; corona pyramidalis, foliosa. Rami in angulo 45°

patentes, teretes, glabri, cinerei vel fusco-cinerei; ramüli tetragoni, compressi, apicem versus anci-

pites, glabri. Gemmae pyramidales, glabrae, foliolis duobus oppositis. Folia decussata, patentia,

ovata vel elongato-ovata, acuminata, basi obtusa saepe biauriculata, integerrima, utrinque glabra,

coriacea, 0,08 longa, 0,035 lata, nervis primariis fere horizontalibus, — secundariis reticulatis;

PETiOLi semiteretes, glabri, 0,003 longi. Flores axillares vel terminales, panieulati vel ramoso-pani-

culati, umbellulati; pedunculus communis anceps, glaber; pedunculi partiales subteretes, glabri;

BRACTEAE rudimentares, tuberculatae vel squamulatae, acutae. Caltx pentasepalus, persistens, aesti-

vatione quincunciali; sepala biserialia: duobus in serie interiore et tribus in serie exteriore, recta, sub-

aequalia, ovalia, obtusa, concava, extus subcarinata, utrinque glabra. Corolla pentapetala, aestiva-

tione subconvoluta; petala subaequalia, oblique ovalia, obtusiuscula, utrinque glabra, nervis e basi

progedientibus apicem versus bifidis, glandulis linearibus inter nervos dispositis. Stamina numerosa,

hypogyna, in phalanges coalita; columnae staminum lineares, apicem versus vix latiores, glabrae;

FiLAMENTA cxtrorsa, pluriserialia, in serie interna linearia, in serie externa filiformia, glabra; antherae

peltatae, oblongae, utrinque emarginatae, rimis longitudinalibus dehiscentes; pollen sphaericum,

sacculo unico auram emittente. Squamulae 3, hypogynae, phalangibus staminum alternae, oblongae,

obtusae, cucullatae, glabrae. Ovarium sessile, triangulato-pyramidale, aciebus obtusiusculis, lateribus

subsulcatis, glabrum, triloculare; ovula 4—8 in singulo loculo, placentae rotundatae basilari et axillari

affixa, erecta, subcollateralia. Sttli 3, subteretes, glabri; stigmata 3, capituliformia, raro bifida.

Capsula subovoïdea, obtuse triangulata, stylis persistentibus munita, glabra, coriacea, trilocularis,

loculicide trivalvis, valvis in medio dissepimentum cartilagineum gerentibus. Semina 4—8 in singulo

loculo, placentis basi dissepimenti accretis inserta, subcollateralia, erecta, oblique obovata, obtusa;

TESTA altero tantum latere et apice nuelei in alam membranaceam protensa; tegmen tenue; hilum appro-

ximatum micropylae; raphe marginalis, nucleo approximata, incrassata. Nucleus teres, utrinque acutus.

Embryo erectus, rectus, dicotyledoneus.

Crescit in sylvis Melintang: Sumatra; et in sylvis montanis: Java.
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TRIDESMIS FORMOSA. Khs.

T. foliis ellipticis vel ovalibus, floribus fasciculatis vel solitariis.

Arbor 8—16 metrorum; raio patentes, subteretes, cinerascentes, glabri; ramuli compressi, superne

ancipites, glabri. Gemmae elongato-pyramidatae, subulatae, glabrae, foliolis apposilis. Folia decus-

sata, patentia, elliptica in ramulis junioribus, ovalia vel oblongo-ovalia breviter acuminala basi angustata

in ramulis adultioribus, subintegerrima, utrinque glabra, coriacea, oblonga, 0,035 lata, nervis pri-

raariis subhorizontalibus, nervis seeundariis reticulatis, instante anthesi deeiduaj petioli semiteretes,

glabri, 0,005 longi. Flores axillares vel supra axillares, faseieulati, raro solitares; pedunculi subtere-

tes, glabri. Caltx campanulatus, pentasepalus, aestivatione subimbricató; sepala biserialia, tribus

in serie exteriore, duobus in serie interiore, subaequalia, oblongo-ovalia, obtusa, integerrima, extus

subearinata, utrinque glabra, persistentia. Corolla pentapetala, aestivatione subeonvolutaj petala

oblongo-ovalia, obtusa, basi unguieulata et squamulata, squamulis lingulatis truncatis, utrinque

glabra, membranacea, nervis basi ortis. Stamina numerosa, hypogyna, in phalanges tres coalita,

squamulis alternantia; columnae staminum lineares, apicem versus paulo latiores, glabraej filamenta

filiformia, glabra
j
awtherae peltatae, oblongae, utrinque obtusae vel emarginatae, biloeulares, longi-

tudinaliter dehiscentes. Squamulae 3, hypogynae, triangulares, attenuatae, glabrae. Ovarium sessile,

elongato-pyramidale, obtuse triangulare, lateribus subsulcatis, glabrum, triloeularej ovula numerosa,

in axi loculi biseriata, adseendentia. Styli 3, subteretes, glabri. Stigmata 3, capitata. Capsula

basi calyce cincta, elongato-ovoïdea, obscure triangularis, stylis persistentibus mucronata, subsulcata,

sulcis senis, glabra, coriacea, trilocularis, loculicide trivalvis, valvis in medio dissepimentum subcoria-

ceum gerentibus intus glabris. Semiiva numerosa, biseriata in singulo loculo, placentis margini inleriori

dissepimenti adnatis affixa, compressa, oblique spathulata, obtusa; testa semialata, membranacea;

MESOSPERMiUM laxe cellulosum; tegmew tenue; hilum micropylae approximatum
;

raphe marginalis.

Nucleus basilaris, marginalis, teres, utrinque acutus. Embryo erectus, rectus, utrinque obtusus.

Crescit juxta Peinang, Doekoe: Sumatra; ad ripas fLuminis Doeson,

in monte Pamatton: Borxeo.

Explicatie Tabulae 37. Figurae speciei. 1. Alabastrum floris. 2. Flos expansus. 3. Petalum ab interiore. 4. Flos

calyce et corolla ablatis. 5. Ovarium, loculo uno dissecto. 6. Ovarii sectio horizontalis. 7, Capsula.

8. Capsula dehiscens, valvula una abscissa. 9. Valvula ab interiore cum seminibus. 10. Valvula seminibus

ablatis. 11. Semen. 12. Embiyo.

Op Sumatra groeijen deze gewassen in de lagere streken. Vruchtdragend zijn zij in de nabijheid van

Doekoe, in december verzameld, en bloeijend vonden wij hen in julij aan het zeestrand. Op Romeo namen

wij hen waar langs de groote rivier, langs de kleinere rivieren, die uit het oosten vloeijen en in de Baritto

uitmonden, en in de zuid-oostelijke bergachtige streken, tot op ongeveer 300 N. ellen boven het zeevlak.

De voorwerpen van alle deze oorden hebben geen wezentlijk verschil. Die van Doekoe en van de oevers

van het benedengedeelte van de Baritto-rivier, in de gunstigste standplaatsen groeijende, hebben de
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grootste bladen. De vruehten van Doekoe en die van de Pamatton en Dalaran zijn iets langer, dan de

anderen; de zaden zijn in de eersten soms regelmatig ovaal, en in de laatsten seheef spadelvormig. —
De in julij opgemerkte boomen waren bijna bladerloos — volgens zeggen der inlanders laten zij in mei

de bladen vallen doeh door tallooze bloemen bedekt; hetgeen hen op bloeijende perzikenboomen

deed gelijken. Aan de in het laatst van augustus, langs de Baritto, geziene boomen, vonden wij alleen

opengesprongene vruchten, en de, in october en november, in de bergachtige oorden van Borneo

waargenomene boomen, waren allen van nog geslotene vruchten voorzien. Zij waren dus bij de eerste,

langs de rivier groeijende, een drietal maanden ten achtere, vermoedelijk door de drooge en minder

gunstige groeiplaats.

Deze boomen worden op Sumatra Maron genoemd. Vermoedelijk is deze naam van sanskritschen

oorsprong en aan het wortelwoord, mar, dood, verwant; of is hij eene zamenstelling van ma, dood,

en roeh, groeijen, bewegen. Het laatste komt mij het aannemelijkste voor en doet ons de inlanders

als trouwe waarnemers der natuur kennen, die in de woorden een afbeeldsel der voorstellingen geven.

De boom, welken zij als dood en bewegend voorstellen, behoort tot de weinige, die alle bladeren

verliezen, daarna met tallooze bloemen bedekt worden en later eenen nieuwen bladtooi verkrijgen.



BIJDRAGEN TOT DE GESLACHTEN

SALACIA EN HIPPOCRATEA,

,
DOOR

P. W. KORTHALS.

De geslachten Salacia en Hippocratea zijn, door houding en groeiwijze, zeer gelijkvormig.

Hunne bloeiwijze, hoewel in het wezen overeenstemmende, kan echter als toevallig kenmerk ter

onderscheiding der bloeijende voorwerpen dienen: Salacia heeft de bloemen meestal op korte, zaamge-

drongene bloemstelen vereenigdj Hippocratea in pluimen. Een beter kenmerk, dat reeds als van

groote waarde door de Heeren Wight en Arnott is opgegeven, ter onderscheiding der bloeijende voor-

werpen, leveren de eitjes. Deze zijn bij Salacia boven elkander gezeten, meestal paarsgewijze in ieder

hokje, en bij Hippocratea op den bodem van ieder hokje naast elkander vastgehecht.

SALACIA. L., Wight en Arnott.

Dit geslacht is, volgens de opgave van de Heeren Wight en Arnott, alleen in Afrika en Azië gevonden.

De Salacia oblonga Wall. zal, vermoedelijk wel als een eigen geslacht, van hetzelve moeten worden

afgezonderd.

Botanica. 46
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1. SALACIA POLYANTHA. Khs.

S. foliis ovalibus obtuse acuminatis basi acutinscubs obtuse serratis, pedunculis uniftoris aggregatis
,
floribus triandris.

Frutex scandens; rami subteretes, glabri, subverrucosi, pulvinati; ramuli alterni, suboppositi vel

ad ramorum apices verticellati, subpatentes, basi subteretes, apieem versus triangulares, glabri, verru-

culosij verrueulis albidis, badii. Folia ovalia, raro ovata, obtuse acuminata, in quibusdam acutius-

cula, basi acutiuscula, breviter angustata, obtuse serrata, serraturis approximatis subaequalibus, utrinque

glabra, nitida, coriacea, 0,1 longa, 0,05 lala; petioli semiteretes, glabri, 0,005 longi. Flores axil-

lares, in pulvinis hemisphaericis, aggregati; peduxculi uniflori, subteretes, glabri, 0,01 longi. Calyx

pentasepalus
,

persistens, aestivalione imbricata; sepala patentia, subaequalia, ovalia, obtusa, glabra.

CoROLLA pentapetala, hypogyna, rotata, aestivalione subimbricata
;
petala rotundato-ovalia, obtusa,

utrinque glabra, medio disci carnosa margine submembranacea, 0,002 longa. Discus perigynus annuli-

formis, carnosus, glaber. Stamina 3; filamenta medio vel basin versus partis interioris disci affixa,

linearia, inferne latiora, glabra, foecundatione peracta reflexa; antherae peltatae, immobiles, oblongae,

subquadrilobae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium sessile, hemisphaericum, subtrilo-

bum, in stylum attenuatum, glabrum, triloculare. Ovuea bina, in axi loculi superimposita : altero

descendente, altero adscendente. Stylus brevis, triangularis; stigma capitatum, subtrilobum. Fructus

solitaris, globosus, baccatus, glaber, abortu 1—3 spermus. Semina immatura, difFormia, rotunda

velovoïdea; arillus carnosus; testa crustacea; tegmen subcoriaceum. Nucleus deëst.

Crescit juxta Martapoera, Poeloe~lampei
,
in monte Pamatton: Borneo.

II. SALACIA OVALIS. Khs.

S. foliis oblongo-ovalibus breviter et obtuse acuminatis, basi aciitis, subintegerrimis
,
pedunculis aggregatis uuifloris,

floribus triandris.

Frutex scandens; rami subteretes, glabri, verrucosi, cinerei; ramuli compressi, bisulcati, glabri.

Folia patentia, subopposita, oblongo-ovalia, breviter et obtuse acuminata, basi acuta, subintegerrima,

utrinque glabra, coriacea; 0,09 longa, 0,04 lata, nervis primariis patentibus distantibus; petioli

subteretes, glabri, 0,007 longi. Flores axillares, in pulvinos hemisphaericos dense aggregati; pedunculi

uniflori, filiformes, glabri, 0,01 longi. Calyx rotatus, pentasepalus, persistens; sepala late rotundata,

obtusissima vel submarginata, subciliolata, glabra. Corolla rotata, pentapetala, glabra; petala late

obovato-rotundata, septemnervia. Discus perigynus, peltiformis, subquinquangularis, glaber. Sta-

MiwA 3; FILAMENTA in partc interiore disci affixa, lamelliformia, basin versus dilatata, glabra; antherae

peltatae, oblongae, subquadrilobae, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium sessile, breve pyramidale

triangulare, glabrum, triloculare. Ovula geminata, rarius solitaria in singulo loculo, axillaria, super-

imposita: altero adscendente, altero descendente, solitario descendente. Stylus brevis; stigma sub-

trilobum. Fructus longe pedunculatus, pisiformis, glaber.

Crescit prope Tjikao: Java.
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III. SALACIA KALAHIENSIS. Khs.

S. foliis ellipticis acuminatis basi acutis serratis
,
pedunculis unifloris aggregatis

,
iloribus triandris.

Frutex seandensj rami horizontales, obsolete tetrangulares, glabri, lenticellis verrucosis albis muniti,

fusei; ramuli obtuse tetrangulares, apicem versus eompressi, glabri, cinerei. Folia subhorizontalia,

subopposita, elliptiea, saepe late ovalia, obtuse acuminata, basi acuta, serrata, serraturis distantibus

obtusis, utrinque glabra, coriacea, 0,08 longa, 0,045 lata, nervis primariis patentibus. Flores axil-

lares, aggregati; pedunculi uniflori, filiformes, glabri, 0,01 longi. Caltx rotatus, pentasepalus;

SEPALA subrotunda, obtusiuseula, utrinque glabra. Corolla subcampanulata, pentapetala, aestivatione

imbrieataj petala hypogyna, ovalia, obtusiuseula, integerrima, utrinque glabra. Discus perigynus,

annuliformis, utrinque attenuatus, glaber. Stamina 3^ filamenta in parte interiore et superiore disei

affixa, linearia, glabra, ereeta, foeeundatione peracta reflexa; awtherae pellatae, extrorsae, oblongae,

subquadrilobae, longitudinaliter dehiscentes. Oyxrium stipitatum, triangulato-pyramidale, glabrum,

triloculare. Ovula in singulo loculo geminata, raro solitaria, axillaria, superimposita, approximatim

inserta: superiore adscendente, inferiore descendente. Stylus brevisj stigma capitatum, trilobum.

Fructus substipitatus, globosus, glaber, trilocularis, abortu unilocularis. Semina descendentia, plura

vel solitaria, multiformia, saepe subglobosa; arillus succosusj testa crustacea, fusca; tegmew subco-

riaceum; hilum micropylae approximatum. Nucleus conformis, exalbuminosus; cotyledones hemi-

sphaericae, conglutinatae
j
Embryo pyriformis; radicula teres, obtusaj gemmula subrotunda.

Crescit ad lacum Kalahiën: Borneo.

Explicatio Tabulae 38. Figura speciei. 1. Alabastrum floris. 2. Flos expansus. 3. Flos, calyce et corolla ablatis.

4. Petalum revolutuin. 5. Stamen. 6. Anthera dehiscens. 7. Ovarium longitudinaliter dissectum.

8. Ovarii transversa sectio. 9. Ovulum. 10. Fructus. 11. Fructus longitudinaliter sectus, semine demto.

12. Semen a latere. 13. Semen cum parte dissepimenti. 14. a. Hilum, b. micropyla. 15. Semen longi-

tudinaliter sectum. 16. Vasa raphis: c. vasa exteriora, d. vas interius.

IV. SALACIA EXSCULPTA. Khs.

S. foliis oblongo-ovalibus obtuse acuminatis basi acutiusculis integerrimis vel obsolete serratis
,
pedunculis unifloris

aggregatis
,

floribus triandris
,

latere disci exsculpto.

Crescit in monte Singalang: Sumatra.

Deze plant is door haar aanzien en hare groeiwijze zeer verwant aan S. Kalahiensis. Hare takjes

zijn witter, soms geel-wit; de bladen kunnen in hunne gedaante naauwelijks onderscheiden wordenj

zij hebben meestal ongezaagde randen. In de bloeiwijze neemt men eenig verschil in de lengte

der bloemsteeltjes w'aar, zijnde die van S. exsculpta eenigermate korter. De kelkbladen zijn soms een

weinig puntiger; de bloembladen hebben eene meer regelmatige, ovale gedaante. De discus levert

echter van al de deelen het voornaamste verschil op. Hij bestaat bij deze soort uit eenen breeden ring,
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die van boven eene kleine groeve heeft en in den omtrek eene breede, doeh niet zeer diepe voor bezit.

Deze afwijking van den diseus der S. Kalahiensis beeft mij de beide planten doen seheiden. Zij is, wel

is waar, van een niet zeer aanzienlijk orgaan, doch in dit geslacht van een, in de verschillende soorten

niet zeer veranderlijk deel der bloem genomen. Bij dit verschil voegt de vrucht, wanneer zij bekend

wordt, welligt nog andere kenmerken ter onderscheiding.

V. SALACIA PRINOÏDES. De Candolle.

S. foliis ellipticis obtuse acuminatis basi angustatis serratis, pedunculis , unifloris aggregatis
,

floribus triandris, disco

superne attenuato.

Colligitur juxia Santjan: Java; juxta Peinang: Siimatra.

I

De voorwerpen, welke door mij zijn waargenomen, komen met de beschrijvingen van Tonsella of

Salacia prinoïdes zóózeer overeen, dat ik niet aarzel, hen onder dien naam te bi’engen. Deze soort behoort

dus onder de, aan het vasteland van Indië en aan den Archipel gemeenschappelijk eigen zijnde gewassen.

Op de laatste groeiplaatsen is zij, tot nu toe, alleen aan de westelijke en zuidelijke stranden waargenomen,

en op de eerste groeit zij op de bergen en aan het strand. Volgens de opgave van de Heeren Wight en

Arnott wordt deze plant in de Tamoultaal Kadelanchi genoemd, en aan het zuiderstrand van Java

noemen de inlanders haar 3ïata-Kantjil. De laatste benaming toont aan, dat de inlanders tusschen

deze plant en de oogen van den Kantjil (Moschus javanicus), eenige overeenkomst vonden, en de andere,

Kadelanchi, welke de oogen of het heldere van den Kadala (vermoedelijk Moschus napoe) beteekent,

wijst op eene soortgelijke verbinding van denkbeelden. Van deze diertjes, welke in de lommerrijke

bosschen, waar de Salacia prinoïdes groeit, rondzwerven, zijn waarschijnlijk de groote oogen, met de

heldere of geel-oranjekleurige vruchten onzer plant, die in donkere bosschen zeer spoedig in het gezigt

vallen, vergeleken geworden.

Gedurende den droogen tijd bloeijen deze planten, en ongeveer zeven tot acht maanden later dragen

zij rijpe vruchten.

VI. SALACIA MACROCARPA. Kus.

S. foliis ovali-oblongis mucronulato-acutis basi obtusis subserratis, pedunculis breviter racemosis multifloris raro

unifloris, floribus triandris, disco pelviformi.

Frutex scandens; rami subhorizontales, obtuse quadrangulares, fusci; ramuli subhorizontales,

quadrangulares, angulis obtusis, saepe octies sulcati, tuberculati, glabri, fusci. Folia subopposita,

ovali-oblonga, raro ovata, mucronulato-acuta, basi obtusa, subserrata, serraturis obtusis, utrinque

glabra, 0,13 longa, 0,04 lata, foriacea, nervis primariis patentibus distantibus; petiolï subteretes,

supra sulcati, glabri, 0,005 longi. Flores axillares, racemosi, racemo 6—10 floro, vel solitares;
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PEDUNCULUS et PEDicELLi g’labri, demum incrassati. Calyx 4—5 sepalusj sepala rotundata, obtusissima,

saepe fimbriata, utrinque glabra. Corolla rotata, pentapetala, aestivatione imbricata; petala sub-

orbiculata, basi unguiculata, utrinque glabra, diseo earnosa, margine membranacea. Discus pelvi-

formis, glaber, coriaeeus. Stamina 3; filamenta disei parti internae affixa, lamelliformia, basi dila-

tata approximata, eupulam mentientia, glabraj antherae peltatae, extrorsae, oblongae, in longitudine

debiscentes. Ovarium trigono-pyramidatum, obtusangulum, glabrum, triloculare. Ovula in singulo

loculo geminata, axillaria, superimposita. Stylus brevisj stigma capitatum. Fructus subglobosus,

1—3 locularis: loculis mono- vel dispermis. Semina multiformia, rotundata vel angulata; arillus

tenuis; testa crustacea; tegmex coriaceum.

Crescit jiixta Martapoera , Poeloe-lampei: Borxeo.

De gedroogde takjes dezer plant hebben eene geel-groene kleur, hetgeen hun het aanzien der

Symploceae geeft. De discus omringt, in den vorm van een bekken, het vruchtbeginsel, heeft den buiten-

rand bijna gaaf en den binnenrand tegen het vruchtbeginsel opgebogen. Zijne zelfstandigheid is leder-

achtig, bruin gekleurd. Aan de binnenzijde van den oingebogen rand zijn de helmdraden vastgehecht,

die zóó breed zijn, dat zij een’ driehoekigen ring onder het vruchtbeginsel vormen. De helmknopjes zijn,

vóór de opening der bloem, op den stempel gelegerd, openen zich kort vóór de ontsluiting der bloem-

bladen, en buigen zich daarna buitenwaarts. De testa is, als bij de andere soorten, tamelijk dik en broos.

Z-ij bedekt een mesospermium, w^aarin eene menigte draden tusschen het celweefsel zijn verspreid.

Het tegmen is lederachtig, van buiten ruw, door het zaamgegroeide mesospermium, aan de binnenzijde

glad. Door de kleur der bladen en den vorm van den discus is deze soort van de andere, door mij

onderzochte, te onderscheiden, en misschien zullen meerdere voorwerpen en rijpere vruchten haar

later tot grondvorm eener eigene onderafdeeling maken.

HIPPOCRATEA. L.

De Indische soorten van het geslacht Hippocratea zouden in twee natuurlijke groepen kunnen worden

gesplitst, van welke de eene de soorten konde bevatten, die de kern aan den voet van het zaad,

en de andere, die de kern aan den top van het zaad hebben. De overeenstemming dezer soorten met

de Amerikaansche, is mij geene bewezene daadzaak; zij kan door hen, welke talrijke voorwerpen van

de nieuwe-wereld bezitten, buiten twijfel worden gesteld.

I. HIPPOCRATEA INDICA. Willd.

H. carpellis oblongis utrinque obtusis, paniculis corymbosis dichotomis
,
foliis ellipticis acuminatis serratis vel integerrirnis.

Crescit in parte occidentali Javae.

Deze plant groeit in het wild als eene slingerplant, doch in den tuin te Buitenzorg heb ik haar als een

klein struikje gezien. Zij wordt door de Sundanezen Ai'oi-mengander oimangender genoemd: waardoor
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hare slingerende groeiwijze aangetoond en eene der eigenschappen van de bloeijende plant wordt

kenbaar gemaakt. Het woord mengander, de Sanskritsche woorden men (achten, eeren) en gandha

(ruiken) herinnerende, kan zeer goed door welriekend worden vertaald.

De voorwierpen van Java bezitten, even als de Heeren Wight en Arnott aan hunne, op het vasteland

verzamelde planten hebben opgemerkt, bladen met gave en met gezaagde randen. Zij verschillen niet

van de bloeijende voorwerpen van het vasteland, in het Rijks-Herbarium aanwezig. Dit heeft mij hen

onder den genoemden soortnaam doen opgeven.

II. HIPPOCRATEA GLAGA. Kus.

II. carpellis oblongo-obovalis rctusis, corymbis dichotomis, foliis ovalibus acuminatis.

Frutex scandensj rami teretes, transverse rimati, cinerei glabri, saepe uncinato-recurvi; ramuli

patentes, alterni vel suboppositi, obscure quadrangulares, in foliorum insertione nodosi, apicem versus

compressi, pubescentes, fusci, novelli fusco-cinerei. Folia subhorizontalia, opposita vel subopposita,

ovalia vel oblongo-ovalia, raro oblongo-ovata, acuminata, basi angustata, raro obtusiuscula, integerrima,

interdum obsolete crenulata, utrinque glabra, subtus nitida, 0,11 longa, 0,055 lata, nervis primariis

patentibus, distantibus, nervis secundariis subparallelis; petioli subteretes, superne sulcati, pubescentes,

0,015 longi. Flores axillares, dichotomo-corymbosij peduxculus commuïtis compressus, subsulcatus,

glaber; pedüxculi partiales semi-teretes, supra sulcati; pedicelli obscure quadrangulares, glabri,

saepe brevissimi; bracteae ovatae, acutae, basi concavae, glabrae, minutae. Caltx campanulalus,

pentasepalus; sepala ovata, acutiuscula, utrinque glabra. Corolla campanulata, pentapetala, aesti-

vatione imbricata; petala obovata vel ovalia, oblusa, intus pubescentia, extus glabra. Discus subhy-

pogynus, peltiformis, margine quinquedentatus, extus intusque glaber. Stamina 3; filamewta parti

interiori disci affixa, lamelliformia, versus apicem et basin dilatata, glabra; awtherae peltatae, oblongae,

longitudinaliter debiscentes. Ovarium sessile, hemisphaericum, subtrilobum, glabrum, triloculare.

OvuLA 4—8, axi interni loculi ad basin alïixa, erecta, subcollateralia. Stylus brevis, glaber; stigma

trilobum. Capsulae 3, aborlu pauciores, basi approximatae, oblongo-obovatae, retusae vel emarginatae,

striatae, glabrae, uniloculares, in medio lateris debiscentes, bivalves, valvis carinatis. Semixa 4—

8

in singula capsula, placentis axillaribus basilaribus compressis affixa, collateralia, erecta, compressa,

oblonga, apice recurva, glabra; testa membranacea, versus basin seminis, in alam expansa; mesosper-

MiuM cellulare; tegmen membranaceum. Hilum micropylae approximatum. Raphe per medium expan-

sionis alaeformis ad verticem seminis procurrens. Nucleus in vertice seminis compresse ellipsoïdeus,

subexalbuminosus. Embryo compressus, oblongus; cotyledowes planae, obtusae; radicula teres,

obtusa, brevis.

Crescit in monie Salak: Java.
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Explicatio Tabulae 40. Figura Hippocrateae glagae. 1. Flos. 2. Pelalum unicum ab inleriore. 3. Flos, calyce et

corolla ablatis. 4. Ovarium cum disco. 5, Ovarium longitudinaliter dissectum. 6. Ovulum valde auctum.

7. Capsula dehiscens. 8. Semina cum parte placentae. 9. Semen. 10. Semen longitudinaliter dissectum,

d. raphe, y. mesospermium
, g. tegmen, i. cavitas nuclei. 11. Sectio transversalis apicis seminis, d. raphe,

e. testa
, g. tegmen

,
i. cavitas

,
h. embryo. 12. Embryo.

III. HIPPOCRATEA MACRANTHA. Khs.

H. carpellis ovalibus obtusis
,
corymbis dichotomis

,
foliis oblongo-ovalibus obtuse acuminatis vel acutis integerrimis.

Frutex scandens; rami subhorizontales vel patentes, teretes, fusci, albo-striati, glabri^ ramuli sub-

tetragoni versus apicem corapresse tetragoni, nodosi, glabri. Folia subhorizontalia, opposita, oblongo-

ovalia, saepe elliptiea, obtuse aeuminata vel aeuta, basi obtusa vel angustata, integerrima, glabra,

0,13 longa, 0,05 lala, coriaeea, nervis primariis patentibus, nervis secundariis retieulatis; petioli ia

pulvinis inserti, semiteretes, supra subsuleati, glabri, 0,001 longi. Stipellae? subuliformes, parvae,

caducae. Flores axillares, diehotome corjmbosi; pedunculus cojimunis compresse tetragonus, aeiebus

obtusis, glaber; pedunculi partiales compresse quadrangulares, subsuleati, pubesceutes; pemcelli

obtuse quadrangulares, pubescentes. Bracteae oppositae, ovatae, acutae, concavae, pubescentes.

Calyx profunde quinquepartitus vel pentasepalus, glaber, persistens; sepala (laciniae) ovata, acutius-

cula. Corolla campanulata, pentapetala, aestivatione imbricataj petala oblongo-ovata, acuta, inte-

gerrima, extus subcarinata, glabra, intus basi glabra, apicem versus pilosa. Discus hypogjnus, quin-

quangularis, basi glaber, apice birsutus. Stabiina 3; filamenta apici disci inserta, linearia, basi dilatata,

glabraj aivtherae peltatae, oblongae, utrinque emarginatae, biloculares, longitudinaliter dehiscentes.

Pollen sphaericum, subcancellatum. Ovarium slipitatum, hemisphaericum, obscure trigonum, gla-

brum, triloculare. Ovula 4— 8, basi axeos loculi in placentam productae alïixa, subcollateralia, erecta,

recta. Stylus subteres, glaber; stigma punctiforme. Capsulae tres vel abortu pauciores, basi appro-

ximatae, subhorizontales, oblongo-ovales, obtusae, striatae, glabrae, uniloculares, bivalves, in medio

lateris dehiscentes, valvis navicellatis acute carinatis. Semina 4—8 in singula capsula, in basi capsulae

funiculis umbilicalibus linearibus brevibus affixa, erecta, ovato-oblonga, obtusiuscula, basi truncata;

TESTA versus basin seminis alaeformis, subcoriacea; biesospermium cellulosum; tegmen membranaceum;

HiLUM micropjlae approximatum; raphe a basi seminis ad verticem procurrens. Nucleus in parte supe-

riore seminis, oblongus, compressus, utrinque acutiusculus , exalbuminosus
;

cotyledones planae;

RADicuLA teres.

Crescit juwta Banjermassing : Borneo.

Explicatio Tabulae 39, Figura speciei. 1. Flos. 2. Petalum unicum ab interiore. 3. Flos, corolla ablata. 4. An-

thera nondum aperta. 5. Anthera dehiscens
,

a. lilamentum, b. connectivum, c. loculi. 6. Anthera dehis-

censa posteriore. 7. Pollen. 8. Flos
,

corolla ablata
,

longitudinaliter dissectus. 9. Ovarii loculus anus

longitudinaliter dissectus. 10. Ovula. 11. Capsulae immaturae pars cum seminibus immaturis. 12. Semina

immatura cum parte placentae et funiculis umbilicalibus. 13. Capsula dehiscens. 14. Pedunculi apex cum
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calyce, disco et basi capsularum: A. Stylus, B. epicarpium, C. mesocarpium, D. endocarpium, E. cavitas

capsulae cum funiculis persistentibus. 15. Eadem organa. 16. Seminum duorum bases. 17. Semeii

immaturum longitudinaliter dissectum, nucleo ablato: a. hilum, c. micropyla. 18. Seminis basis: a. hilum,

b. omphalodium, c. micropyla. 19, 20. Semina matura. 21. Seminis vertex: d. chalaza. 22. Seminis

sectio transversalis : d. raphe
,

e, testa
, ƒ. mesospermium

, g. tegmen
,

h. nucleus. 23. Sectio transversalis

partis seminis inferioris. 24. Testae fragraentum.

IV. HIPPOCRATEA SALACIOÏDES. Khs.

II. floribus paniculatis, foliis ovalibus acuminatis serrulatis.

Frijtex scandens; rami subteretes, glabri, fuscij ramuli teretiusculi, versus apicem compressi, in

nodos dilatati, glabri. Folia opposita, patentia, ovalia vel rotundato-ovalia, breviter acuminata, basi

aeutiuscula, serrulata, utrinque glabra. Flores axillares, paniculati; pedunculus communis compressus,

glaber; pedunculi partiales suboppositi, compressi, glabri; rracteae ovatae, aeutae, glabrae. Caltx

profunde quinquepartitus, laciniis obtusis, glaber. Corolla pentapetala, aestivatione imbricata;

PETALA oblongo-obovata, obtusa, post anthesin recurva, glabra. Discus hypogynus, subpentagonus,

subcarnosus, glaber. Stamina 3; eilamenta basi partis interioris disci inserta, linearia, basi latiora,

glabra; antherae basi affixae, biloculares, rimis transversalibus dehiscentes. Ovarium sessile, sub-

trilobum, Iriloculare; ovula bina in singulo loculo, basi loculi alïixa, collateralia; stylus brevis, glaber;

STIGMA capitellatum, trifidum.

Crescit in sylvis montis Singalang: Sumatra.

Deze plant zal waarschijnlijk een nieuw geslacht moeten vormen, wanneer zij vruchtdragende wordt

gevonden. Hare bloeiwijze wijkt geheel af van de andere, mij bekende soorten. Zij is daardoor

nader vermaagschapt aan Salacia, doch door de plaatsing van de eitjes en de helmknopjes behoort zij bij

Hippocratea.



OYER DE GESLACHTEN

PRARAVINIA EN OIPHACARPES,

DOOR

P. W. KORTHALS.

PRARAVINIA. Khs.

Flores monoici, raro herraaphroditi. Cilyx superus, tubo brevi, limbo 4—6 partito. Corolla

aestivatione imbricatè, tubo cylindrico, limbo 4—6 fido, erecto. Stamina 8—12, infra faucem inserta;

riLAMENTA brovia; antherae basi aflixae, connectivo producto. Ovarium 8—10 loculare, disco epigyno

conico; ovula numerosa, placentis carnosis affixa. Stylus subteres; stigma 4— 12 partitum. Bacca

calycis limbo coronata, 8— 10 locularis, mucilagine impleta. Semiwa numerosa, placentis partitis carnosis

inserta; testa crustaeea, foveolata; tegmen membranaceum. Embryo in medio albuminis carnosi, ereetus.

Arbusgula. Folia opposita, petiolata. Stipulae subintrapetiolares. Flores axillares, braeteati.

Het geslacht Praravinia behoort tot de Hamelieae D. C. Door houding en kenmerken heeft het

eenige gelijkheid met de geslaehten Axanthes Dl. en Urophyllum Jack en Wallich. Het heeft de

houding van het eerste geslacht, doch verschilt van hetzelve door de bloeiwijze en vooral door de ver-

deeling van de bloem en van de vrucht, beiden vijfvoudig in Axanthes. Volgens de beschrijving oor-

deelende, moet het door houding en bloeiwijze vrij gelijkvormig zijn met Urophyllum; doeh van dit

geslaeht, even als Axanthes, door bloem en vrucht afwijken. Na deze natuurlijke verwantschap komt

die tot Alibertia Rieh. en Sehradera Vahl, welke missehien wel op eene gelijkvormigheid van enkele

kenmerken berust, in aanmerking. Alibertia heeft, even als Praravinia, de bloemen in de oksels en

de beide geslachten in afzonderlijke bloemen, maar eene andere bloemverdeeling; daarentegen bestaat

de overeenkomst met Sehradera in een gelijk getal bloemkroondeelen en helmdraden.
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PllARAVINIA DENSIFLORA. Khs.

P. foliis obloDgis acuminatis, floribus axillaribus.

Areuscula. 2—6 metrorumj rami patentes, subteretes, glabrij ramuli obtuse quadrangulares, sulcati,

glabrati, — novelli compresse quadrangulares, sulcati, pilosi. Folia opposita, oblonga, saepe elliptico-

Janceolata, acuminata, basi acuta, integerrima, utrinque glabra, — juniora utrinque pilosa, — sub-

coriacea, longa 0,16, lata 0,045 j
petioli semiteretes, superne sulcati, pilosi vel glabrati, 0,015 longi.

Stipulae subintrafoliares, oblongo-lineares, acutae vel acutiusculae, supra glabrae, subtus pilosae,

membranaceae. Flores axillaresj masculi fasciculati, saepe 3—6 congregati; feminei solitares.

Bracteae florum masculorüm: inferiores caljciformes, verticillatim dispositae, verticillis binis, in

verticillo inferiore ovatae cucullatae acutiusculae utrinque pubescentes, in verticillo superiore duae in-

feriores suborbiculatae et duae superiores ovato-rotundatae utrinque pilosae, nervis e basi productis

reticulataej — superiores ovatae, obtusae, utrinque pilosae vel intus glabriusculae; — florum femi-

neorum: inferiores similes bracteis florum masculorum; — superiores duae, tubo calycis cum ovario

connato aflixae, suborbiculatae, utrinque dense pubescentes vel glabrataej pedunculi subtetragoni, pilosi.

Flos masculus. Calyx campanulatus, aestivatione imbricata; tübus brevissimusj limbus 4—6 partitus:

laciniae ovatae, obtusae, utrinque praecipue basi pilosae. Corolla subcampanulata, intus extusque

pilosa, aestivatione valvatèj tubus cylindricus brevisj limbus 4—6 partitum; laciniae rotundatae, breves.

Stamina 8

—

12, laciniis corollae alterna; filamenta infra faucem corollae aflixa, linearia, brevia, glabraj

ANTHERAE basi aflixac, oblongae, connectivo producto acuminatae, biloculares, longitudinaliter dehis-

centes. Discus epigynus, obtuse conicus, saepe sulcatus, glaber. Stylus subteres, sulcatus, glaberj

STIGMATA 4—12, reflexa vel patentia, acuta, in flore nondum explicato inflexa conniventia. Flos

FEMiwEus. Calyx dense pilosus, aestivatione imbricatèj tubus ovatus, basi cum ovario connatus; limbus

4—6 partitus: laciniae late ovatae, obtusae, reticulatim nervosae, persistentes, excrescentes. Corolla

subcampanulata, intus extusque pubescens, aestivatione valvataj tubus brevisj limbus 4—6 partitus:

laciniae rotundatae, breves. Stamina 4—6, abortivaj laciniis corollae alterna; filamenta brevia, glabraj

ANTHERARUM rudimeiita oblonga, acuminata. Discus epigynus, subhemisphaericus, subsulcatus. Ova-

rium 8— 10 locularej ovula numerosa, placentis connatis cum dissepimentis et in singulo loculo binis

aflixa. Stylus sulcatus, glaber
j
stigmata 4—10, radiata, ante floris explicationem reflexa et conniventia,

acuta. Fructus baccatus, subglobosus, calyce persistente excreto coronatus, pilosus, 8—10 locularis,

mucilagine impletus, dissepimentis subcoriaceis. Semina numerosa, placentis ramosis carnosis coalitis

aflixa, subglobosa, foveolataj epidermis seminalis tenuisj testa crustacea, sat crassaj tegmen membrana-

ceum
j
HiLUM approximatum micropylae, mammillatum. Embryo in medio albuminis, erectus, pyriformis.

Crescit in monte Praravin, juxia Tangong Java: Borneo.

Explicatio Tabulae 41. Figura speciei. 1. Gemma floris. 2. Gemma floris adultior. 3 et 4. Calyces florum mas-

culorum cum bracteis. 5. Flos femineus. 6. Corollae pars ab interiore. 7. Fructus. 8. Bracteae calyci-

formes verticillares. 9. Pistilli rudimentum in flore masculo. 10. Idem longitudinaliter dissectum. 11. Ovarii

sectio transversalis. 12. Pars ovarii transversaliter dissccti aucta. 13. Fructus longitudinaliter sectus.
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14. Partis fructüs transversalis sectio cuiii placentis coalilis aclmoclum aucta. 15, Loculus unicus fruclus

longitudinaliter dissectus cum placenta dissecta. 16. Semen admodum auctum. 17. Semen longitudinaliter

dissectum cum embryone integro.

Deze plant heeft, door hare groeiwijze, het voorkomen van de tot het geslaeht Axanthes behoorende

gewassen. Zij bezit, even als deze, de lieht groene bladen op eenigen afstand van elkander verwijderd

en, door dezen stand, zeer opene kroonen. Aan dezelve zijn de jonge bladen met haren bedekt, doeh

de oudere glad. Hare bloemen zijn in de oksels der bladen gezeten, gewoonlijk éénhuizig, met de

beide geslaehten op versehillende takken zoodanig geplaatst, dat het bovenste gedeelte der kroon de

mannelijke bloemen draagt. Zij zitten geheel alleen, wanneer zij vrouwelijk zijn; doeh van 3—

6

vereenigd, zoo zij alleen de helmdraden omsluiten. In beiden zijn aan den voet van den bloemsteel

twee kelkjes, ieder uit vier sehutblaadjes bestaande, waarmede de bloemen, vóór de ontwikkeling,

omsloten worden. De helraknopjes der mannelijke bloemen hebben voornamelijk eene aanzienlijke uit-

groeijing van den helmknoop, die bij de aanhechting der stuifmeelhokjes dik en aan het einde dezer

puntig is. In de vrouwelijke bloemen zijn deze organen zelden volmaakt ontwikkeld; zij blijven hier

meestal in dien staat, dat men de deelen kan onderscheiden; soms echter zijn zij alleen door kleine

draadjes voorgesteld. De discus der mannelijke bloemen verschilt door zijne grootte en door zijnen vorm

van dien der vrouwelijke, welke het vruchtbeginsel als een dun schijfje bedekt. Hij komt in de eerste

onder de gedaante van een kegelvormig ligchaam voor, dat met den stijl is zaamgegroeid. De stempels

van de bloemen der beide geslachten zijn tamelijk gelijkvormig. In beiden liggen hunne toppen, vóór

de opening der bloem, binnenwaarts gebogen, en vormen zij dus een afgeknot kopje, even als bij

Axanthes.

Het vruchtbeginsel heeft de twee placentae van ieder hokje met de tusschenwanden verbonden en

van elkander gescheiden. In de vrucht zijn deze twee zamengegroeid en vormen zij een langwerpig,

driehoekig, vleezig ligchaam, hetwelk door zaden bedekt is en daarenboven verscheidene zaden insluit.

De vrucht, w'aarop gewoonlijk twee schutblaadjes, die de mannelijke bloem op den steel heeft, zijn

gezeten, wordt door een taai slijm gevuld, hetwelk, naar het mij voorkomt, door een der vrucht-

deelen wordt afgescheiden. In dit slijm toch heb ik geene bewerktuiging gevonden.

In de maand september zagen wij deze planten vruchtdragend, slechts enkele bloeijend. Zij groeiden

in de nabijheid van de Doeson-rivier, langs den oever, en eenige ellen boven haar, op den berg

Praravin.
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OMPHACARPÜS. Khs.

Calyx hypogynus, pentasepalus, sepalis linearibus, intus coloratis^ aestivatione valvatis apic§ indu-

plicativis. Corolla pentapetala, petalis hypogynis, calyce multo brevioribus, basi intus glandula

instructis. Stamina numerosa, in apice dilatato stipitis insertaj filamewta filiformia, liberaj awtherae

basi affixae, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium in apice stipitis insertuna, bi-triloculare
;
ovula

gemina vel terna, in axi loculi superimposita, adscendentia. Stylus simplex
j

stigma truncatum.

Fructus baccatus, abortu unilocularis, monospermus, sarcocarpio fibroso, endocarpio coriaceo. Semen

solitarej spermodermis membranaeea. Albumen periphaericum. Embryo reetus in albumine, erectus;

RADicuLA cylindriea; cotyledowibus planis, foliaceis.

Arbusculae pube stellató. Folia alterna, integerrima. Stipulae geminae. Flores axillares vel

terminales, paniculati, umbellulati, umbellulis involucratis.

Dit geslaeht bevat struiken, die soms, wanneer zij gedrongen staan, tot kleine boomen uitgroeijen.

Zij hebben in beide gevallen ijle kroonen en de bladen en bloemen naar het einde der takken geplaatst.

Een stervormig hair bekleedt hunne jonge deelen, hetwelk, bij het ouder worden
,
langzamerhand af-

vallende, eerst van de vlakte der bladen en vervolgens van de nerven verdwijnt. De bloembladen en

het vruchtbeginsel zijn met enkelvoudige haren bedekt. Deze soort van haren vormt eenen krans om

den verbreeden top van den steel, die de belmdraden en het vruchtbeginsel draagt. Op de vrucht van

Omphacarpus zijn de enkelvoudige haren verdwenen en stervormige in hunne plaats ontstaan. In hunne

plaats meen ik, volgens door mij gedane waarnemingen, te mogen zeggen, want de sterren der vruchten

zijn vlak en hebben in het midden een rond knopje, het overblijfsel van dit enkelvoudige hair, en op

jongere vruchten soms dit hair zelf. Het vruchtbeginsel, zeer jong zijnde, toont duidelijk verscheidene

regelmatige hokjes aan, doch, bij het uitgroeijen, laat het weldra slechts één hokje zien, terwijl de andere

alleen door genoegzame vergrooting te herkennen zijn. In dit eenige uitgroeijende hokje verwijderen

zich de eitjes van elkander, groeit het benedenste gewoonlijk tot zaad uit, en wordt dus het overblijvende

eitje, in de rijpe vrucht, in het boveneinde van het hokje gevonden.

Dit geslacht is zeer na verwant aan Grewia, van welke het, zoo Grewia in den uitgebreidsten zin

genomen wordt, eene afdeeling zou wezen. Het behoort digt bij Mierocos, hetgeen door de zamen-

stelling der vrucht genoegzaam onderscheiden kan w'orden.

Het zuur der vruchten, hetwelk dat der tamarinden evenaart, heeft mij den naam doen kiezen,

onder welken het geslacht beschreven wordt.
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I. OMPHACARPUS OPACÜS. Khs.

O. foliis oblongo-ovalibns breviter acuminatis, stipulis liaeari-Ianceolatis
,
fructubus obovoïdeis opacis.

Arbuscula 2—3 metrorum, coronè aperta; rami alterni, patentes, teretes, glabri, cinerei; ramuli

patentes, teretes,— novelli compressiusculi, dense liirsuti, hirsutie stellata. Gemmae axillares, solitariae,

sessiles, compressae, obtusae, hirsutae. Folia distaiitia, alterna, oblongo-ovalia, rariter oblongo-

obovata, saepe obliqua, breviter et obtuse acuminata, quaedam aeutiuscula, basi obtusa vel altero latere

obtusa altero angustata, integerrima, supra glabra et in nervo medio hirsuta, subtus dense hirsuta, pilis

stellatis, 0,13 longa, 0,06 lata, nervis primariis paucis 10, patentibus apicem versus ineurvis, nervis

secundariis subparallelisj petioli semiteretes, dense hirsuti, 0,01 longi. Stipulae intrapetiolares,

lineari-laneeolatae, aeutae, utrinque hirsutae. Flores eorymboso-panieulati, terminales; pedüwgühjs

COMMUNIS subteres, dense hirsutusj pedunculi partiales alterni, subteretes, hirsuti; pedigelui terni vel

quaterni, umbellulati, subteretes, breves, dense hirsuti; bracteae biformes; majores florem involu-

crantes rotundato-ovatae, indivisae, aeutae vel bi-tridentatae; minores oblongo-obovatae, aeutae, utrin-

que hirsutae; bracteolae saepe quaedam filiformes vel lineares, hirsutae. Alabastrum obovoïdeum,

quinquangulare, hirsutum. Caltx hypogynus, campanulatus, pentasepalus, aestivatione valvata apice

induplicativê; sepala linearia, apiee obtusiuseula et cucullata, intus glabra, colorata, extus dense hirsuta.

CoROLLA pentapetalaj brevis; petala oblongo-linearia, breviter acuminata, extus dense hirsuta, intus

glabra et basi glandula minuta instructa. Stamina numerosa, uniserialia, apici hirsuto stipitis quin-

quangularis glabri inserta; filamenta filiformia, glabra; antherae basi affixae, bilobae, conneetivo

apiculato. Ovarium apiei stipitis insertum, ovoïdeum, hirsutum, bi-triloculare, loculis biovulatis;

ovuLA angulo centrali affixa, adscendentia, superimposita
;

sttlus teres, glaber; stigma truncatum,

papillatum. Fructus baccatus, obovoïdeus, glaber, opacus, abortu uniloeularis, pericarpio pergameno

tenui, sarcocarpio succulento fibroso, endocarpio coriaeeo tenui. Semen solitarium, compresso-ovoïdeum,

glabrum; testa membranacea; tegmen membranaceum. Albumen periphaerieum, carnosum. Embryo

erectus, rectus; cottledones oblongae, obtusae, basi subcordatae; radicula teres, obtusa.

Crescit in sylvis montis Sakoembang: Borneo.

II. OMPHACARPUS HIRSUTÜS. Kus.

O. foliis ovalibus vel ovatis, stipulis tripartitis, fructubus obovatis hirsutis.

Arbuscula 2—6 metrorum, coronè aperta; rami patentes, teretes, striati, glabri, nigrescentes;

RAMULI alterni vel in apice ramorum oppositi aut verticillati, subteretes, dense hirsuti. Gemmae axillares,

sessiles, compresso-ovoïdeae, hirsutae. Folia alterna, ovata vel ovalia, acuta vel acuminata, saepe

raucronulata, basi obtusa, integerrima, supra glabra, nervo mediano hirsuta vel glabrescentia, subtus

in nervis hirsuta, hirsutie stellata, subcoriacea, 0,06 lata, 0,15 longa, nervis primariis patentibus, nervis

secundariis parallelis; petioli semiteretes, hirsuti, 0,01 longi. Stipulae intrapetiolares, obconicae,

tripartitae: laciniae inaequales aeutae, utrinque pubescentes. Flores axillares vel terminales, eorym-
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boso-paniculati, umbellulati, lerni vel quaterni; pedunculus communis, pedunculi partiales et pedicelli

subteretes, hirsuti. Bracteae biformes, ovales acutae vel oblongo-obovales saepe falcatae acutae,

utrinque hirsutae, involuerum mentientes. Calyx hjpogynus, pentasepalus, aestivatione valvata apice

induplicativjij sepala erecta, linearia, obtusiuscula, apice incurva, margine inflexa, intus glabra,

colorata, extus dense hirsuta. Corolla pentapetala; petala lineari-oblonga, basi latiora, obtusiuscula,

extus hirsuta, intus ad basin uni-biglandulosa, tertiam partem sepali adaequantia. Stamina numerosa,

uniserialia, apici dilatato ciliato stipitis quinquangularis glabri inserta; eilamenta linearia, glabra

j

ANTHERAE basi affixae, didymae. Ovarium apici stipitis insertum, rotundato-ovoïdeum, hirsutum, tri-

locularej ovula gemina ternave, axi anguli interni loculi affixa, superimposita
;
stylus teres, glaberj

STIGMA truncatum. Fructus subbaccatus, obovatus, hirsutus, unilocularis, monospermus, pericarpio

pergameno, sarcocarpio subsicco fibroso, endocarpio coriaceo. Semen ovoïdeum, glabrumj testa et

TEGMEN membranacea. Albumen corneo-carnosum, albidum. Embryo erectus, in medio albuminis

rectus; cotylebones ovales, obtusae, basi cordatae, foliaceaej radicula teres, obtusiuscula.

Crescit ad 7dpas jluminis Doeson: Borneo.

Explicatio Tabulae 42. Figui’a speciei. 1. ümbellula florutn cum bracteis quibusdara. 2. Flos. 3. Alabastrum.

4. Flos, calyce ablato. 5. Stamen. 6. Petalum ab interiore. 7. Petalum ab exteriore. 8. Flos, calycis

parte, corolla et staminibus abscissis. 9. Ovarium longituclinaliter clissectum. 10. Ovarii sectio transversalis.

11. Fructus. 12. Endocarpium, caeteris partibus fructus ablatis. 13, 14, 15. Endocarpium. 16. Seminis

sectio longitudinalis. 17. Embryo denudatus.



BIJDRAGEN TOT DE KENNIS

DER

EIKEN VAN DEN INDISCIIEN ARCHIPEL,

DOOR

p. W. KORTHALS.

De eiken, welke het onderwerp dezer bijdragen uitmaken, hebben een zeer versehillend voorkomen.

Zelden zijn zij door mij geheel alleenstaande, en dus zich geheel vrij ontwikkelende, waargenomen;

doch, voor zooverre dit is kunnen gedaan worden en indien eene vergelijking der takken als bijkomend

middel wordt gebruikt, blijft er geen twijfel, dat zij een’ even zoo verschillenden indruk maken, als

hunne akers in derzelver vormen onderscheiden zijn. Eenigen hebben niet zeer digte kroonen; de

bladeren bevinden zich, bij het minste windje, in eene sidderende beweging en geven alsdan een klette-

rend geluid; Q. argentata; anderen hebben de kroonen met boven elkander liggende lagen van bladen,

die, wanneer de zonnestralen op hen vallen, eenen zilverglans verkrijgen: Q. Reinwardtii; lommerrijk en

tevens met wijd uitgestrekte takken komt Q. induta en anderen voor; door den vorm der bladen herin-

nert Q. gemelliflora de wilgen, doch door den groei en bloei der bladerlooze loten de Q. robur; ook

de vorm van den laurier wordt zeer eigenaardig in Q. omalokos voorgesteld, die met digte kroonen,

naar boven strevende twijgen en loten, en glanzend loof werd waargenomen.

De beschrevene soorten behooren alle tot de grootere boomen, en eenige verhefïèn zich, vooral in

de bosschen, tot de aanmerkelijke hoogte van niet zelden dertig tot veertig meters. De stammen,

welke van deze hoogte één of twee derden, ja, soms meer innemen, stijgen loodregt naar boven,

hebben aan den voet dikwerf verscheidene scherp eindigende schijven, waardoor een afgekapte boom-
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stronk de gedaante van eene ster en eenen bijna rolronden vorm, niet zelden van drie meters mid-

dellijn heeft. Zij zijn door eene grijze of grijs-bruine, dikke schors bedekt, die bij de meeste door

diepe voren gedeeld is. Op de bergruggen en andere plaatsen, waar de hoornen eenen meer onaf-

hankelijken groei hebben en de kroonen niet naar het licht streven, bereiken de stammen deze buiten-

gewone lengte niet. Zij hebben dan eén vierde of één zesde van de lengte der boomen, en de kroonen

nemen dan in hoogte, doch naar evenredigheid niet altijd in omvang, toe. De kroonen zijn halfrond

of meer piramiedvormig. De eersten zyn aan Q. oïdocarpa enzv. eigen. Zij ontstaan door de ver-

deeling van den hoofdstam in verscheidene takken en het onontwikkeld blijven van den middelknop:

een verschijnsel, dat de loten reeds doen voorzien, die in mannelijke of in vrouwelijke bloemen eindigen.

De piramiedvormige kroonen, welke de meeste soorten bezitten, hebben den stam doorgroeijende, en

uit dezen ontwikkelen zich de zijtakken als stralen. De takken der eersten zijn gebogen, met de

kniegewijze bogt naar beneden gerigt; die der anderen zijn regter en over het algemeen regelma-

tiger. Yooral naar het einde zijn zij in vele twijgen verdeeld, en ontwikkelen zich talrijke loten.

De takken hebben gewoonlijk eene rolronde gedaante en zijn door eene grijze of bruin-grijze, meer of

min met voren gegroefde schors bedekt. De jonge takken zijn hoekiger en de loten driehoekig, soms

met snijdende kanten. Bij de meeste soorten zijn de laatste met eene digte, soms glanzige hairbe-

kleeding voorzien. De knoppen van eenige soorten: Q. argentata enzv., zijn gelijk aan die van Q. robur.

Zij zijn naar het einde der loten zaamgehoopt, of staan alleen of paarsgewijze, soms in grooter getal,

in de oksels der bladen. Hunne bedekking bestaat in kleine schubjes, die als dakpannen over elkander

liggen, en onder deze bevinden zich de bladen en bloemen: de laatste meestal de benedenste ruimte

innemende. De knoppen van de meeste soorten zijn in de oksels der bladen, zelden aan het einde der

loten gezeten. Zij missen de gemelde schubvormige bedekking, en worden alleen door de nevenblaadjes

omsloten. Bij de soorten, welke bedekte knoppen hebben, zijn de nevenblaadjes vliezig, doch vrij

uitgebreid
5
bij de anderen zijn zij van eene vastere zelfstandigheid en kleiner. De bladen zijn in spiralen

van drie tot zes om de takken geplaatst; bij Q. argentata zijn zij naar het einde in risten vereenigd; bij

anderen, en wel bij de meesten, meer geregeld langs de takken verdeeld. Zelden zijn zij horizon-

taal, doch gewoonlijk meer of min naar boven gerigt. Zij worden door, dikwijls zeer lange bladstelen:

Q. oïdocarpa enzv., gedragen en zijn door deze op de takken geleed, zoo als bij de zoo even genoemde

soort, óf met dezelve zaamgegroeid: Q. hystrix enzv. In hunnen vorm overtreft de lengte altijd de

breedte, en wordt nu een gave, dan een gezaagde rand waargenomen. De vlakte derzelve is bij de

pas ontvouwde bladen dikwerf met eene bruine hairbekleeding bedekt, die later vermindert, en bij vele

soorten, alsmede op de oudere bladen geheel ontbreekt; of zij is door eene glanzige, harsaardige zelfstan-

digheid overtogen, die wel vermindert, doch niet geheel verdwijnt. De zelfstandigheid der bladen is

lederachtig, zelfs bij eenige soorten dik en vrij vast. Door haar loopen de gevederde nerven, die dikwerf,

wanneer zij in dikte afneemt, als ribben uitsteken, en dus aan het blad een eigenaardig voorkomen geven.

De bloeiwijze is bij allen in katjes. Zij komt uit de oksels der bladen, of, door de onderdrukte ont-

wikkeling der hooger geplaatste bladen, uit de einden der loten, waar de katjes alleen, of in grooter

getal vereenigd zijn. De Q. turbinata en de verwante soorten hebben de katjes met mannelijke bloemen

nederhangende, de andere soorten regt opstaande. Zij zijn bij de laatste ongedeeld of in pluimen gedeeld.



De bloemstelen zijn bij de mannelijke bloemen der Q. lurbinata zeer dun, bij de andere soorten dikker^

zelden volmaakt rolrond, meestal hoekig, eenigermate gevoerd, en met langere of kortere haren

bedekt. Met uitzondering van Q. leptogyne, welke tweeslachtige bezit, hebben al de andere soorten

éénsiachtige bloemen. Gewoonlijk is het bovenste gedeelte van het katje met mannelijke bloemen, en

het benedenste met vrouwelijke bloemen bedekt; zelden zijn de vrouwelijke bloemen in het midden van

het katje. Soms zijn echter alleen mannelijke bloemen aan de katjes, terwijl bij Q. pruinosa somwijlen,

doch bij Q. turbinata en verwante soorten meest altijd vrouwelijke bloemen afgescheiden voorkomen.

De mannelijke en vrouwelijke bloemen staan afzonderlijk, of in kleine hoopjes bij elkander, soms wel

op eenen vleezigen steel, als waren zij ingegroeid. Zij hebben gewoonlijk drie schutblaadjes: een groo-

ter, onder de bloem, en twee kleinere, bezijden de bloem (*).

De mannelijke bloemen der O. turbinata, enzv. hebben veel overeenkomst met die der Q. pubescens*

Zij bestaan uit een vliezig bloembekleedsel, dat in vier lot zes slippen is gedeeld, uit zes tot twaalf

helmdraden en een klein beginsel van een’ stamper. Hare helmdraden zijn draadvormig, staan

tegenover en tusschen de verdeelingen van het bloembekleedsel, en dragen de helmknopjes, die in de

lengte openspringen en dan de ruggen der beide hokjes tegen elkander hebben. De mannelijke bloemen

van Q. hystrix, enzv. hebben het bloembekleedsel eenigerwijze bekkenvormig, met vier of zes tanden,

gewoonlijk acht tot twaalf helmdraden en een beginsel van stamper, hetwelk door eene, soms viltige,

haarbekleeding bedekt wordt. Behalve de genoemde drie, hebben de vrouwelijke bloemen soms nog meer

schutblaadjes, waardoor zij als met een’ krans omringd zijn. Zij bestaan uit een, boven het vruchtbeginsel

vrij bloembekleedsel en uit de wezentlijke bloemdeelen. Het vruchtbeginsel is met het benedenste ge-

deelte van den kelk zaamgegroeid en van eenen meer of min regelmatigen ronden vorm, bezit drie hok-

jes, die bij verscheidene soorten behaard zijn. In ieder dezer hokjes zijn twee eitjes naast elkander, bijna

op gelijke hoogte, in den middelhoek vastgehecht. Zij behooren door hunne ontwikkeling tot de

Anatropen. Boven het vruchtbeginsel zijn drie stijlen, zelden meer. Zij groeijen van het vruchtbeginsel

af, geheel vrij uit, of blijven van daar, tot op zekere hoogte, vereenigd en verspreiden zich vervolgens

w ijd van elkander. Aan het einde, of aan de binnenzijde naar het einde der stijlen toe, zijn de stempels

met kleine ronde holten of langwerpige groeven voorzien. Rondsom deze werktuigen bevindt zich het

bloembekleedsel als een klokvormig ligchaam, met vier of zes scherpe of Stompe tanden. In dit bloem-

bekleedsel zijn dikwerf vier tot zes kleine ligchaampjes, onvruchtbare helmknopjes op korte steeltjes,

en bij Q. leptogyne vruchtbare helmknopjes. De laatstbeschrevene wezentlijke bloemdeelen, benevens

het hen omringende gedeelte van het vruchtbeginsel, ondergaan bij de ontwikkeling der vrucht wei-

nig verandering; het benedenste gedeelte van het bekleedsel en het vruchtbeginsel vergroeijen daaren-

tegen bijna geheel. Het benedenste gedeelte van het bekleedsel w'ordt bij de meeste soorten, door de

meerdere uitgroeijing van het vruchtbeginsel, weldra van het bovenste afgescheurd, en vormt nu een

bekleedsel rondsom een grooter of kleiner gedeelte van het vruchtbeginsel; bij andere, Q. Blumeana,

vergroeit het zoodanig, dat het bloembekleedsel in den jeugdigen staat door hetzelve als door eene klok

omringd wordt. Dit benedenste gedeelte, met den naam Cupula, kuipje, bestempeld, komt ontwikkeld

(^) Q. robur, pubescens, enzv. bezitten ook schutblaadjes-
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onder verschillende vormen voor: bij de vruchten van Q. encleisocarpa bedekt het de akers geheel

j

die van Q. Blumeana zijn er bijna geheel door bekleed; bij andere soorten is een kleiner gedeelte van de

akers door het kuipje omgeven en bij Q. omalokos is hetzelve slechts eene platte schijf onder de akers.

Van binnen is het kuipje glad of met eene zijdeaardige haarbekleeding bedekt. De buitenste oppervlakte

is met uitstekende ringen: Q. Ewyckii, enzv.; met uitstekende randen: Q. argentata; of met stekels:

Q. hystrix, voorzien. Het is bij de meeste soorten van eene harde, soms houtige zelfstandigheid, alleen bij

Q. encleisocarpa papieraardig. Omtrent het wezen van hetzelve verschil ik in gevoelen van diegenen,

welke de cupula voor een eigen omhulsel of voor eene verzameling van schutblaadjes houden, daar ik,

na het onderzoek van de ontwikkeling der vrouwelijke bloemen, ook van Q. pubescens, het voor zeker

houd, dat hetzelve een uitgegroeid gedeelte van het benedenste des bloembekleedsels is, hetwelk gewoon-

lijk, niet altijd, zoo als Q. encleisocarpa leert, reeds zeer vroeg van het bovenste gedeelte wordt afge-

scheiden. — Het vruchtbeginsel is, korten tijd na de bevruchting, bij de meeste soorten, éénhokkig.

In het bovenste van de holte zijn de tusschenwanden dan als uitstekende randjes zigtbaar, en in het

benedenste komen zij als kleine plaatjes tusschen de eitjes voor. De uitgroeijing der eitjes is, in deze

vruchtbeginsels, zeer onregelmatig. Door haar worden zij schijnbaar, wijl het gedeelte, waarin de

kern ligt, eene overmatige vergrooting verkrijgt, homotropa. — De akers verschillen door hunnen vorm

en grootte, en kunnen over het algemeen zeer wel ter onderscheiding der soorten dienen. Zij zijn

schijfvormig, half kogelrond, kogelrond of eivormig, en hebben het bovenste gedeelte uitgehooid, rond

of puntig, en het benedenste gewoonlijk uitgehooid, zelden rond. Hun pericarpium is lederachtig of

kraakbeenig. Het sarcocarpium van Q. argentata, enzv. is houtig, vast, niet zeer dik; bij Q. omalokos,

enzv. bestaat het uit eene vezelige zelfstandigheid, die vooral aan de zijde der vrucht van eenigen omvang

is; bij Q. annulata vormt hetzelve het grootste gedeelte van de akers als eene losse, vezelige, door cel-

weefsel verbondene stof; in de akers van Q. induta, enzv. bestaat het uit eene korrelig-houtige en eene

vezelige zelfstandigheid; in die van Q. racemosa is het in eenige holten verdeeld. Het endocarpium

heeft bij Q. omalokos, enzv. eene zeer digte haarbekleeding; bij Q. induta eene bijna gladde oppervlakte,

en bij Q. argentata, enzv. eenige zijdeaardige haren. De holte der akers is soms door de uitgroeijing

van het sarcocarpium tot eene kleine ruimte bepaald. Zij is soms, bij Q. racemosa en induta, volmaakt

driehokkig; doch ook bij deze onvolkomen driehokkig, door de te geringe uitgroeijing van de tusschen-

wanden. Bij anderen is zij éénhokkig, met uitstekende ribben in den omtrek en een klem zuiltje in het

midden: Q. Reinwardtii, enzv.; en bij Q. argentata éénhokkig, soms met twee niet ontwikkelde, on-

vruchtbare hokjes. De zaaddrager is óf als een zuiltje in het midden van de holte der akers, óf langs den

omtrek van dezelve, óf in het benedenste gedeelte van de holte. Hij heeft echter geenen vasten vorm

en schijnt door de ontwikkeling van het zaad bepaald te worden. — Bij de meeste soorten komt slechts

één zaad tot rijpheid; bij Q. induta, racemosa, enzv. daarentegen soms drie tot zes. Het is bij Q. argentata

in het benedenste gedeelte van de holte vastgehecht, heeft het hilum over de chalaza en de micropyla

aan het andere uiteinde van het zaad. Bij de andere soorten is het hangende, met het hilum naast de

micropyla. Het is bij Q. racemosa, induta, enzv. klein; bij de andere soorten vult het de holte van de

vrucht en neemt het soms eenen kegelvorm aan, die den zaaddrager beneden als een klokje bedekt. Het

zaadbekleedsel is dun, lederachtig. Door hetzelve verspreiden zich de takken van de raphe, voornamelijk

bij Q. argentata, enzv. op eene zeer zigtbare wijze.
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De kern bestaat uit vleezige zaadlobben en eene peervormige kiem, die in eene holte der zaad-

lobben ligt.

De kieming van de waargenomene soorten verschilt niet van die der Quercus robur. Het einde van

den aker splijt niet zelden in drie lappen. — Omtrent den tijd, welke van de kieming tot de eerste

bloeijing verloopt, heb ik geene narigten. De meeste soorten zijn gedurende het geheele jaar met

bladen bedekt, welke alleen bij Q. argenlata, enzv. omstreeks den bloeitijd verloren gaan. Bij het

uitgroeijen ondergaan de bladen dezelfde veranderingen, als die der ons omringende eiken; hunne

ontvouwing begint met eene bruine of olijfbruine kleur, welke vervolgens in den groenen tint overgaat,

aan de verschillende soorten eigen. De bloei heeft na en somwijlen ook even vóór den regentijd plaats,

en van daar, tot aan de rijpwording der vruchten, verloopt gewoonlijk een tiental maanden.

Uit de voorafgaande beschrijving blijkt, dat de Indische eiken twee hoofdvormen bevatten, van welke

de een aan Q. robur verwant is: Q. argentata, Q. óidocarpa, Q. lineata, Q. turbinata, Q. gemelliflora;

terwijl de ander hiervan geheel afwijkt. De laatste, gekenmerkt door bloeiwijze, vorm van knoppen,

enzv. zoude onder twee groepen kunnen worden vereenigd: eene met kleine zaden: Q. induta, enzv.;

de andere met grootere zaden en eene, gewoonlijk met dons bekleede vruchtholte: Q. hystrix, enzv.

De waargenomene soorten verspreiden zich van het zeestrand tot op 2700 N. ellen hoogte. Op Sumatra

groeit de Q. racemosa op de zich tot zee uitstrekkende voorgebergten en soms langs hunne, door de

zee bespoeld wordende wanden , Op deze standplaatsen en in de alluviale streken om Doekoe werd

Q. oligoneura gevonden. De andere soorten van dit eiland zijn door ons langs de bergketen op eene

hoogte tusschen de drie honderd en duizend N. ellen verzameld en ééne in het gebergte Singalang. 2-ij

vormden, vooral tusschen 400 en 600 N. ellen, een hoofddeel van het bosch, dat zij, als bet ware,

onder elkander verdeeld hadden. — Het zuid-oostelijk gedeelte van Borneo leverde ons verscheidene

soorten. Wij vonden aldaar de Q. Blumeana langs de Doeson-rivier, tot digt bij de streek, waar eb en

vloed nog merkbaar zijn. De overige soorten verzamelden wij in het meer oostelijk liggende gedeelte,

in weinig boven de zee verhevene en in bergachtige oorden, tot aan en op den Sakoembang. Over het

algemeen scheen iedere soort hier een eigen grondgebied te hebben. Het eiland Java heeft het grootste

aantal eiken tusschen de 1000 en 2000 N. ellen hoogte. Daar zijn de bergen en hoogere voorgebergten

of bergketens de hoofdzetels der bekende eiksoorten. In hoeverre ieder oord daar eigene vormen heeft,

zal een naauwkeuriger onderzoek moeten leeren; doch men kan als zeker aannemen, dat op verschil-

lende gebergten bijzondere vormen dezer boomsoorten voorkomen.

Ten einde een algemeen overzigt der verspreiding van het geslacht Quercus te geven, zal ik, bij mijne

eigene waarnemingen, nog eenige opgaven van anderen voegen. Door deze gezamentlijk weten wij

thans, dat Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië dit geslacht opleveren. In Noord-Amerika

groeijen de eiken van Canada tot aan de landengte, waar de bergketen afgebroken wordt. Zij behooren

in de Vereenigde Staten tot de bewoners van de gebergten en van de vlakten, die de rivieren begrenzen,

en treden daar, over het algemeen, in het vierde tijdperk van wasdom, langs de oevers te voorschijn, om
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de noten-, olmen- en moerbeziènboomen op te volgen. Meer zuidelijk naar Mexiko en vooral in dezen

Staat zelven, verandert hunne standplaats, naarmate men de evennachtslijn nadert. Zij stijgen hier steeds

hooger tegen de berghellingen op en verliezen op sommige plaatsen, 2500 N. ellen boven zee, hunne

bladen. Bij Jalapa, ongeveer op de zoo even gemelde hoogte, staan de eiken in gezelschap van Alnus,

Ternströmia, Melastomaceae en Crotonj rondsom het hoogvlak van Mexiko groeijen eenige eiken, met

Arbutus, boven 3700 N. ellen, en op den berg Orizaba, tusschen 4000 en 5000 N. ellen, herinneren Pinus,

Quercus, Yiola en Ranunculus den wasdom der gematigde streken. — Als bewoners van Zuid-Amerika,

voornamelijk van de Andes, leerden wij de eiken door de Heeren Humboldt en Bonpland kennen.

Zij zijn, volgens de waarnemingen dezer Geleerden, tusschen de 940 en 3240 N. ellen boven zee, over

de bergketen der Andes verspreid, en schijnen daar, vooral langs de westelijke helling, in gezelschap

der Cinchona voor te komen. — In Europa zijn de eiken tot op 60° 47'' N. Br. aan de kust van Zweden

en tot op 63° N. Br. aan die van Noorwegen gevonden. Van deze breedte zijn zij, meer zuidwaarts tot

aan de Middellandsche zee, door geheel Europa en, bezuiden deze zee, in Noord-Afrika aangetrofFen.

Door de geheele lengte van Europa tot in Azië, van Portugal tot aan den Baikal, waar de Heer

Turtschaninof Quercus mongolica verzamelde, zijn groeiplaatsen van eiken. Het noordelijke van Europa

bezit Quercus robur of aan haar verwante soorten, die hare bladen laten vallen
j
het zuidelijke bezit

altijd groenende eiken, in de weinige boven zee verhevene streken en, boven deze, in hoogere streken

vindt men de eiken van het noorden. In Europa en in Amerika groeijen de kegeldragende Pinus of

besdragende Juniperus hooger, dan de eiken. — Door de onvermoeide pogingen van de Engelsche

Kruidkundigen is de hooge bergketen van middel-Azië eene rijke schatkamer van Quercus geworden.

Een aantal soorten zijn daar, tusschen 2000 en 3700 N. ellen boven den oceaan verzameld. Op den

Bissahir wast Q. semecarpifolia in eenen dwergachtigen staat met Juniperus, Betula en Rosa. Kumaon

heeft, op 3654 N. ellen, dezelfde boomsoort eerst in gezelschap van verschillende soorten van Pinus

en, hooger, geheel afgezonderd gevonden. Op den Tschur komt Q. lanata met Rhododendron op

2000 N. ellen voor; bij Sumla en Landour groeijen, tusschen eene hoogte van 2200 en 2500 N. ellen,

verschillende soorten van eiken met Rhododendron, Acer en Ulmus. Bezuiden het dal van den Ganges

zijn echter nog geene eiken gevonden. Daarentegen heeft Assam reeds enkele geleverd. Ook schijnt

China, zoo men de bewoners en de taal raadpleegt, soorten van dit geslacht te bezitten. Uit Japan

zijn, door de onderzoekingen van den Heer von Siebold, een aantal soorten bekend geworden, die be-

langrijk zijn voor het systeem, en voornamelijk merkwaardig mogen heeten wegens haar voorkomen.

Zij behooren door dit laatste tot de Noord-Amerikaansche, de Noord- en Zuid-Europesche en de Indische

vormen. Zuidelijker zijn de eiken op de Philippijnen, ongeveer 450 N. ellen boven zee, door Meyen

waargenomen. Verder zuid-oostelijk schijnen zij niet verspreid te zijn; mij ten minste is noch van

Nieuw-Guinea, noch van Nieuw-Holland eene soort bekend.

Het hout der eiken behoort, zoo als de Hoogleeraar Blume reeds heeft aangemerkt, tot het bruikbaar-

ste in Indië, vooral ddt der op zekere hoogte of op bergruggen groeijende soorten.

De waargenomene soorten waren dikwerf de groeiplaatsen van Viscum en Loranthus. Beiden ont-

wikkelden zich zeer weelderig op dezelve, en de soorten van Loranthus versierden niet zelden, door
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haren rijkdom aan bloemen, de takken, ten koste van welke zij bestonden. Behalve deze gewassen, welke

de uitgroeijing benadeelen, zijn, voor de verspreiding der eiken, de eekhoorns, zoo lang de vruchten nog

aan de hoornen zijn, en op Sumatra de tapiers, wanneer de akers op den grond liggen, zeer schadelijk.

Andere vijanden, voor de ontwikkeling der vruchten, zijn eenige insekten, die het binnenste der vrucht,

of soms alleen het sarcocarpium
,
hetwelk hun als verblijfplaats ter hunner ontwikkeling dient, geheel uit-

knagen. Nog andere insekten (curculioniden) leven in en voeden zich met de zaadlobben, zonder de kiem

van het zaad, om welke zij heenknagen, aan te doen. Ook strekken de akers tot voedsel van den olifant,

en schijnt diens Sanskrilsche naam poennaga, aanleiding te hebben gegeven tot dien van poening of

poenig, door welken op Sumatra de eik wordt aangeduid. De naam passan, onder welken de eiken op

Java bekend zijn
,
schijnt mij, daar de inlanders meestal van boea (vruchten) passan spreken, aan de wijze,

waarop de aker in het kuipje gevat is, ontleend te zijn, en dus het pasan (boei, net) te herinneren.

I. QUERCUS HYSTRIX. Khs.

Q. ramulis pubescentibus
,

foliis lanceolato-ellipticis breviter acuminatis supra praesertim in nervis pubescentibus

subtus argentato-Iepidotis
,
slipulis ovatis acutiusculis

,
amentis paniculatis, floribus solitariis, squamubs cupulae junioris

lanceolatis, cupulis infundibuliformibus
,
glandibus hemisphaerico-conicis.

Arbor; radii teretes, glabriusculi
3
ramuli versus apicem ramorum conferti, sparsi, patentes, subte-

retes, subsulcati, pubescentes. Gemdiae axillares, subglobosae, pubescentes. Folia alterna, in spiram

quaternatam disposita, patentia, lanceolato-elliptica, breviter acuminata, basi acuta, supra praesertim

in nervis pubescentia, subtus argentato-lepidota et in nervis puberulis, — nervis primariis patentibus,

nervis secundariis parallelis approximatis, — 0,18 longa, 0,06 lata; petioli semiteretes, pubescentes,

0,01 longi. Stipulae laterales, ovatae, acutiusculae, utrinque pubescentes. Amenta axillaria vel ter-

minalia, paniculata vel solitaria, recta, pubescentia, androgyna vel monoïca, floribus femineis solitariis.

Flores diasculi in spica androgyna superiores, tribracteati
3

bracteae laterales superiores, ovatae,

minores
3
bractea inferior lanceolata. Perigomum sexpartitum, laciniis semi-ovalibus obtusis intus glabris

extus pubescentibus. Stamina 6—9, laciniis perigonii opposita vel alterna
3
filamenta annulo submem-

branaceo affixa, erecta, filiformia, glabra
3
awtherae supra basin aflixae, mobiles, subdidymae, rimis

longitudinalibus dehiscentes. Pistilli rudimentum hemisphaericum, pubescens. Flores femiwei multi-

bracteati
3
bracteae pluriseriales, ovales vel oblongae, acutiusculae, pubescentes. In cupula bracteae

coalitae, lanceolatae, acuminatae. Perigonium sexpartitum, partibus semi-ovatis acutis, pubescens.

Ovarium inferum, in cupula immersum, hemisphaericum, triloculare
3
ovula bina, descendentia, col-

lateralia. Sttli tres, erecto-patentes, pubescentes
3

stigmata conica, acutiuscula, glabra. Cupula

subsessilis, breviter infundibuliformis, pubescens, squamulis triangularibus acuminatis carnosis versus

apicem numerosioribus
3

cavitatis basi plana, latere excavato glabro. Glans in cupula semi-immersa,

hemisphaerico-conica, basi truncata subexcavata, apice perigonio excrescente pubescente mammillata,

nitida, pericarpio crustaceo, sarcocarpio fibroso inani, endocarpio membranaceo, abortu unilocularis.

Semina ab apice loculi pendula, plurima abortiva, unicum (saepe nullum) maturum, cavitatem explentia.

Botanica.

Crescit in sylvis Melintang: Sumatra.

51
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Tab. 43. Figura speciei. 1. Flos masculus apertus. 2. Gemma floris feminei junior. 3. Gemma adultior lloi’is feminei.

4. Cupula junior. 5. Cupulae junioris sectio longitudinalis. 6. Cupula junior, parte superiore abscissa.

7. Glans cum parte cupulae. 8 et 9. Glandes. 10. Glans longitudinaliter dissecta cum seraine immaturo.

De Quercus hystrix groeit in de bosschen der westelijke helling van het gebergte beoosten Padang,

op ongeveer 300 N. ellen boven de oppervlakte der zee. Zij bloeit en draagt ten gelijken tijde hare vruchten

in october, weshalve de laatste tot derzelver rijpwording omtrent een jaar noodig schijnen te hebben.

Ongeveer in denzelfden tijd vallen de bladen gedeeltelijk af, en andere vervangen hen, w^elke door

eene donzige, bruine haarbekleeding bedekt worden.

Deze soort is zeer na verwant aan Quercus pruinosa, en heeft eenige overeenkomst met Q. pallida

en Q. sundaica van Java. Van de eerste is zij gemakkelijk door den meer elliptischen vorm en de

minder digte haarbekleeding der bladen, de kleinere nevenblaadjes, den kegelvorm der akers en de

weekere stekels der kuipjes te onderscheiden. Zij verschilt van Q. pallida door de haarbekleeding,

welke bij deze soort alleen op de bloemen en hare stelen aanwezig is, en van Q. sundaica, welke

platgedrukte, halfronde akers, hardstekelige kuipjes, half lancetvormige nevenblaadjes en bijna gladde

takken heeft. Daarenboven is zij in hare standplaats, wat de hoogte betreft, afwijkend van de Quercus

pruinosa, die op hoogere gedeelten van den berg Gédé, ongeveer op 2500 N. ellen, en van de Q. pal-

lida, welke op 1200 N. ellen hoogte wordt gevonden, en stemt zij met de Q. sundaica in dit opzigt

overeen, dewijl deze tevens in de lagere bergstreken voorkomt.

II. QUERCUS MAPPACEA. Kus.

Q. ramulis pubescentibus
,

foliis late ovalibus breviter acuminatis supra glabris subtus pubescentibus
,

stipulis semi-

oblongis, amentis paniculatis, floi’ibus solitariis, squamulis cupulae junioris oblongis obtusis.

Arbor; bahit subteretes, glabrij ramuli alterni, erecti vel erecto-patentes, subteretes, subsulcati, vel

subtriangulares trisulcati, dense pubescentes. Folia sparsa, alterna, erecto-patentia, late ovalia,

breviter acuminata, basi acuta, juniora utrinque dense pubescentia, adultiora glabrescentia vel glabra

subtus laete fusca, integerrima, nervis primariis patentibus curvatis, nervis secundariis approximatis

parallelis, 0,15 longa, 0,09 lataj petioli semiteretes, pubescentes, 0,01 longi. Stipulae laterales,

semi-oblongae vel ovatae, acutiusculae, utrinque pubescentes. Amenta axillaria vel terminalia, pani-

culata, alterna, erecto-patentia, pubescentia, androgyna vel masculaj peduttculus corauxis et partiales

triangulares, sulcati, pubescentes. Flores masculi sessiles, in amento androgyne superiores, in spira

lernata versus apicem conferti, congregati, inferiores subsolitarii, tribracteati; bracteae inaequales,

inferior major semi-ovalis cucullata pubescens, laterales oblongae obtusae pubescentes minores minutae.

Perigomüm pelviforme, obtuse sexdentatum, pubescens. Stamina 6—12, perigonii laciniis opposita

et alterna, inaequalia, omnia fertilia vel quaedam abortiva, ante explicationem geniculataj eilamenta

basi perigonii affixa, filiformia attenuata, apice incurva, glabra; ahtherae supra basin affixae, introrsum

cernuae, mobiles, subdidymae, rimis longitudinalibus dehiscentes. Pistilli rudimentum cuneiforme,
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pubescens. Flores feminei in spira ternata vel quinata, solitares, bracteatij bractea inferior semi-

ovalis, acuminata, extus pubescens, intus glabriuscula
;
bractea superior calyciformis, obtuse dentata,

pubescens; bragteae cupulae junioris coalitae, cum basi perigonii connatae, oblongae, obtusiusculae,

pubescentes. Perigonium superum, campanulatum, obtuse quinquedentatum, extus pubescens, intus

glabriusculum. Ovarium inferum, cupulA occultum, depresse sphaeroïdeum, pubescens, tri- vel uni-

loculare; ovula bina, in angulis loculi vel margine interno dissepimentorum nonduni evolutorum inserta,

infra apicem affixa, collateralia, oblonga, apice incurva; sttli tres, erecto patentes, pubescentes; stigmata

terminalia, conica, acutiuscula.

Crescit in Poeloe-lampei : Borneo.

De Quercus mappacea, aldus genaamd wegens de overeenkomst der bladen met die der soorten van

het geslacht Mappa, komt als een boom van tien N. ellen, in Poeloe-lampei voor. Deze eik bloeide in

october. Bij hem verdient, onder anderen, opmerking het kelkvormige schutblaadje, dat het jonge

vruchtbeginsel omvat en van de oudere vruchtbeginsels, wanneer deze afvallen, wordt afgescheiden

en terugblijft. Van Q. pallida, met welke Q. mappacea de meeste overeenkomst heeft, is hij gemakkelijk

door de haarbekleeding der takken te onderscheiden, terwijl hij door den vorm van de schutblaadjes der

kuipjes, benevens andere kenmerken, van Q. sundaica verschilt.

III. QUERCUS OLÏGONEURA. Khs.

Q. ramulis pubescentibus
,

foliis ovalibus acutis basi angustatis utrinque glabriusculis
,

stipulis semi-lanceolatis
,

flori-

bus femineis solitariis in amentis
,
squamulis cupulae junioris semi-lanceolatis acutiusculis.

Arbor; ramuli erecto-patentes, subteretes, pubescentes. Gemmae axillares, ovoïdeae, pubescentes.

Folia alterna, patentia, ovalia vel oblongo-ovalia, acuta, basi angustata, margine recurva, utrinque

glabriuscula, nervis primariis distantibus patentibus curvatis, nervis secundariis parallelis, coriacea,

0,3 longa, 0,1 lata; petioli subteretes, glabriusculi, 0,02 longi. Stipulae laterales, semi-lanceolatae,

utrinque pubescentes. Amenta terminalia, androgyna, floribus superioribus masculis confertis, floribus

inferioribus femineis solitariis; pedukculi basi nudi subteretes, apice florifero triangulares, pubescentes.

Flores masculi tribracteati; bractea inferior semi-lanceolata, acuminata, pubescens. — Flores eemiivei

multibracteati; bragteae tres liberae, semi-oblongae, acutiusculae; bragteae in cupulam coalitae semi-

lanceolatae, acutae, farinosae. Perigonium superum, breve urceolatum, sexdentatum, dentibus trian-

gularibus acutis, pubescens. Ovarium in cupula immersum, inferum, depresse sphaeroïdeum, farinosum,

triloculare; ovula in singulo loculo geminata, mediae axi loculi affixa, collateralia; sttli tres, patentes,

ad medium usque connati, elongato-conici, glabri, in parte connata cavi
;
stigmata terminalia, puncti-

formia.

Crescit juxta Doekoe: Sumatra.

De Quercus oligoneura werd in november, met jonge vruchten, in de lage streek om Doekoe verzameld.

Door de grootte en dikte der bladen en de ronde bladstelen is deze soort opmerkelijk, als ook door de
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kleine holten, welke de stijlen boven het zaaddoosje hebben, hetwelk zeer eigenaardig is. Zij heeft eenige

gelijkenis met Q. angustata, doch deze heeft het beneden het kuipje staande schutblaadje toegespitst,

half lancetvormig, de kuipjes ongesteeld en half kogelrond; daarenboven bezit de Q. oligoneura een

puntig schutblaadje, zijnde het kuipje omgekeerd kegelvormig.

ly. QÜERCUS ANCEPS. Kns.

Q. ramulis glabriusculis
,

foliis ovalibus vel obovatis breviter et obtuse acuminatis basi angustatis, stipulis semi-lan-

ceolalis acuminatis
,

floribus masculis in glomerulis sparsis, femineis in glomerulis confertis
,
squamulis cupulae junioris

subrotundae attenuato-elongatis triangularibus.

Arbor; rami subteretes, sulcati, glabri; ramuli versus apicem ramorum conferti, alterni vel sub-

verticillati, diffusi, subteretes, novelli compresse triangulares, in nodis dilatati, glabriusculi. Gemmae

axillares, sessiles, hemisphaericae, glabrae. Folia alterna, in spira quinata, diffusa, ovalia vel obovata,

breviter et obtuse saepe emarginatim acuminata, basi angustata, subrepanda, margine recurva, utrinque

glabra, nervis primariis dilFusis apice inflexis, nervis secundariis subreticulatis, coriacea, 0,12 longa,

0,055 lata; petioli semiteretes, subsulcati, glabri, 0,005 longi. Stipulae laterales, semi-lanceolatae

,

acuminatae, pubescentes. Amenta axillaria solitaria vel terminalia, subverticillata ,
erecta, androgyna

vel mascula; peduwculus obtuse triangularis, molliter pubescens. Flores masculi in glomerulis oblongis

suffultis bracte^ inferiore semi-lanceolata acuta pubescente apice glabra et duabus lateralibus altius in-

sertis semi-ovalibus acuminatis pubescentibus, tribracteati; bractea unica, major, inferior, spathulata,

cucullata, pubescens; bracteae duae laterales, minores, oblongae obtusae, pubescentes. Perigonium

pelviforme, 4—6 dentatum, dentibus obtusis, intus glabrum, extus pubeseens. Stamina 8— 12,

quaedam saepe abortiva vel rudimentaria; eilamenta ad basin rudimenti pistilli inserta, linearia, atte-

nuata, glabra. Awtherae supra basin affixae, introrsum pendulae, cordiformes, rimis longitudinalibus

dehiscentes. Pistilli rudimentum turbinatum, basi glabrum, apice pubescens. Flores feminei in

glomerulis saepe trifloris tribracteatis, — bractea una inferiore semi-elliptica acuminata subcucullatè

pubescente, bracteis duabus lateralibus semi-rotundis pubescentibus, — multibracteati; bracteolae

liberae semi-lanceolatae, acutae, pubescentes, apice glabriusculae; bracteae in cupulam subrotundam

coalitae elongato-conicae, pubescentes, confluentes. Perigowium superum, basi cum cupula bractearum

connatum, breve urceolatum, 4—6 dentatum, dentibus acutis, intus glabriusculum, extus pubescens.

Ovarium in cupula occultum, depresse sphaeroïdeum, glabrum, triloculare; ovula in singulo loculo

geminata, versus apicem axeos loculi in medio ventris affixa, collateralia ,
elongato-ovoïdea, apice recta.

Styli 3—4, basi connati, ereeto-patentes, elongato-conici, basi pubescentes; stigmata terminalia,

punctiformia. Cupula fructüs immaturi sphaeroïdeo-turbinata, intus sericeo pubescens, squamulis

elongato-pyramidalibus saepe sulcatis, pubescentibus. Glans ejusdem fructüs subiramersa, hemisphae-

rica, perigonio breviter stipitato mammillata, basi excavata, glabra.

Crescit in Poeloe-lampei , in monte Pamatton: Borneo.
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Quercus anceps komt onder twee vormen voor: de een, hierboven beschreven, groeit in Poeloe-lampei;

de ander, aan den berg Pamatton verzameld, verschilt van den eerstgenoemde door de meer lang-

werpige en meer toegespitste bladen. Aan eenige takken der, op de laatste plaats verzamelde gewassen

,

waren de katjes pluimvormig. Zij hadden de benedenste bloemhoopjes als kleine katjes van den hoofd-

bloemsteel verwijderd, en de bovenste aan denzelven vastgegroeid.

V. QUERCUS RACEMOSA. W. Jack.

Q. ramulis glabris, foliis lanceolato-ellipticis utrinque glabris
,

stipulis semi-Ianceolatis
,
floribus femineis ia glomerulas

confertis, squamulis cupulae junioris semi-lanceolatis acutis
,
squamis cupulae adultioris dilatato-lriaDgularibus acutis,

glandibus disciformibus basi excavatis.

Arborj rami, ramuli, folia, inflorescentia, flores masculi et FLORES FEMiNEi haud a Quercu

ancipite diversi. Ovarium cupulA occultum, depresso-sphaeroïdeum, — adultius disciforme vertice

basique excavatum, glabrum, trilocularej ovula in singiilo loculo geminata, apici loculi in axi inserta,

ventri paulo supra basin affixa, subcollateralia, elongato-ovoïdea , vertice recta. Sttli et stigmata vix

ab Q. ancipite diversi. Cupula urceolato-pelviformis, extus basi subplana squamulis patentibus dilatato-

triangularibus mucronulatis pubescentibus carnosis, intus basi paulo elevata, planiuscula sericea. Glans

cupulè semitecta, disciformis, vertice excavata mammillata, basi excavata, cavitate subplana margine

cincta, glabra, nitida, pericarpio crustaceo, sarcocarpio fibroso, endocarpio coriaceo glabriusculo, tri-

locularis, dissepimentis completis triangularibus lignosis. Semina plurima abortiva, unica matura, versus

apicem loculi inserta, medio ventris affixa, ovoïdea, glabra
j

testa coriacea, fuscaj tegmen mem-

branaceum.

Crescit jiiocta Oedjong-mammon: Sumatra.

In de lage streken van de westkust van Sumatra is Quercus racemosa door ons verzameld. Deze

boom groeide aldaar, te Doekoe, in eenen alluvialen bodem, en te Oedjong-mammon aan de oevers der

zee. De booraen, welke het rotsige zeestrand, achter de naakte en losse rotsklompen, versierden, waren

tusschen de acht en tien N. ellen hoog. Zij vertoonden zich in julij niet zeer bladrijk, doch droegen toen

rijpe vruchten en enkele bloeijende takken. Daardoor w'as de overgang van den stam in de takken,

uithoofde der splitsing of verdeeling van denzelven, als ook de stijve, hoekige buiging der takken zigtbaar.

Quercus racemosa heeft eenige overeenkomst met Q. anceps van Romeo en Q. placentaria van Java.

Van de eerste is zij door de akers, die reeds zeer jong eenen schijfvorm hebben, te onderscheiden.

Van Q. placentaria verschilt zij door het kuipje en de akers. Het eerste heeft bij Q. placentaria de holte

half kogelvormig; de laatsten zijn bij deze soort half kogelrond, het benedenste einde afgerond.

Botanica* 52
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VI. QUERCUS MICROCALYX. Khs.

Q. ramulis glabris, foliis lanceolato-ellipticis acuminatis, stipulis semilineari-lanceolatis
,

lïoribus masculis et femineis

in glomerulas confertis, squamulis cupulae junioris semi-lanceolatis
,
squamis cupulae adultioris triangnlaribus

,
glandibus

hemisphaericis.

Arborj rami, ramuli, folia, inflorescentia et FLORES MAScuLi haud ab Quercu ancipite diversi.

Flores feminei glomerati, glomerulis bracteatis; bractea inferior triangularis, acuta, cucullata, pu-

bescens; bracteae laterales semi-rotundatae, pubescentes. Bracteae cupulae junioris semi-lanceolatae,

pubescentes. Perigomum superum, breve urceolatum, pubescens, sexdentatum
,

dentibus minutis

obtusiSf Ovarium cupula inclusum, semi-ovoïdeum, glabriusculum, trilocularej ovula in singulo loculo

geminata, versus apicem loculi ab axi descendentia, paulo infra verticem affixa, subcollateralia, oblonga.

Sttli tres, erecto-patentes, basi connati, elongato conici, pubescentesj stigmata introrsa, linearia.

CuPUEA dilatato-pelviformis, basi applanata, squamulis in zonas concentricas confluentibus mucronulatis

pubescentibus, cavitatis basi subplana, sericea. Glans dimidia parte cupul4 cincta, hemisphaerica,

vertice perigonio persistente mammillata vel punctata, basi plana, nitida, pericarpio crustaceo, sarco-

carpio subfibroso, endocarpio coriaceo, trilocularis, dissepimentis coriaceis completis vel incompletis.

Semina plurima abortiva, solitaria, ab apice loculi descendentia, ovoïdea, glabraj testa coriaceaj tegmen

raembranaceumj micropyla bylo approximataj chalaza micropylae opposita. Embryo in speciminibus

meis abortivus, suberectus.

Crescit in Poeloe-lampei: Rorneo.

VIL QUERCUS LEPTOGYNE. Khs.

Q. ramulis dense pubescentibus
,

foliis oblongis acuminatis basi acutis
,

stipulis semi-lanceolatis
,
amentorum ftoribus

masculis glomerulatis et floribus hcrmaphroditis vel femineis solitariis
,
squamulis cupulae junioris oblongis.

ARBORj RAMi subteretes, glabri, obscure fuscij ramuli erecto-patentes, teretes, versus apicem an-

gulati sulcati, dense pubescentes. Folia alterna, sparsa vel in spira ternata, patentia, oblonga, acu-

minata, basi acuta, utrinque glabra, juniora utrinque pubescentia, nervis primariis patentibus curvatis

prominentibus, nervis secundariis subparallelis, 0,12 longa, 0,04 lataj petioli semiteretes, glabri,

0,005 longi. Stipulae laterales, serai-lanceolatae, pubescentes. Amenta terminalia vel axillaria, so-

litaria, androgyna vel masculaj pedünculus triangularis, dense pubescens. Flores masculi glomerulati,

raro solitarii, glomerulis tribracteatis, tribracteolatij bractea major inferior, Ovata, acuminata, pubescens;

bracteae minores oblongae, acutae. Perigoniüm pelviforme, sexpartitum, laciniis acutis vel subacumi-

natis, pubescens. Stamina 12, basi rudimenti pistilli inserta, laciniis perigonii alternantia et opposita;

FiLAMENTA filiformia, glabra; antherae medio affixae, introrsum cernuae, subdidymae, longitudinaliter

dehiscentes. Pistilli rudimentum obconicum, dense pubescens. Flores hermaphroditi vel feminei

solitarii, tribracteati
;
bractea inferior ovata, acuminata, pubescens; bracteae laterales auriculatae

pubescentes; bracteae cupulae junioris oblongae, pubescentes. Perigoniüm superum, basi liberum.
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pelviforme, sexdentatum, dentibus triangularibus acutis, pubescens. Stamina 12; filamenta annulo

perigyno affixa. Ovarium inferum, cupula obtectum, hemisphaericum, triloculare; ovula geminata

subcollateralia. Sttli 3, difFusi, basi connati, subteretes, sparse pubescentes; stigmata apicularia,

punctiformia.

Crescit in sylvis rnontis Sakoemhang: Borneo.

VIII. QUERCUS GRACILIS. Khs.

Q. ramulis glabriusculis
,

foliis ovali-oblongis acuminatis basi acutis, stipulis lanceolato-linearibus
,
amentis paniculatis

floribus femiueis solitariis
,
squamulis cupulae junioris oblongis in zonas concentricas coonatis.

Arbor; rami subteretes, glabri; ramuli patentes, triangulares, sulcati, glabriusculi. Folia alteriia,

in spira quinata, patentia, ovali-oblonga, mucronulato- vel emarginato-acuminata, basi acuta saepe

inaequilatera, altero latere rotundato altero angustato, margine undulata, utrinque glabra, nervis pri-

mariis patentibus reetis versus apicem ineurvis, nervis seeundariis subparallelis, coriaeea, 0,2 longa,

0,07 lata; petioli semiteretes, glabri, 0,005 longi. Stipulae laterales, lanceolato-lineares, margine

et apiee ineurvae, glabriuseulae. Amenta axillaria vel terminalia, panieulata, androgyna vel maseula;

PEDUNCULI triangulares, sulcati, cano-pubeseentes. Flores masculi in amentis androgynis superiores,

glomerulati vel solitarii, in spiram dispositi, tribraeteati; bractea inferior major et bracteae superiores

laterales minores triangulares aeutae pubeseentes. Perigonium pelviforme, sexdentatum, dentibus trian-

gularibus aeutiuseulis, pubescens. Stamina 12, dentibus perigonii alterna et opposita; filamenta basi

pistilli rudimentarii inserta, filiformia, glabra; antherae basi affixae, pendulae, obcordiformes vel sub-

bilobae, lobis obtusis, longitudinaliter dehiscentes. Pistilli rudimentum subsphaericum, pubescens.

Flores feminei solitares, alterni, tribracteati; bracteis similibus floris masculi; bracteae cupulae junioris

conicae, oblongae, in zonas concentricas coalitae, pubeseentes. Perigonium superum, basi liberum,

breviter urceolatum, sexdentatum, dentibus brevibus triangularibus aeutiuseulis, pubescens, basi supra

cupulam annulo villorum praeditum. Ovarium cupuli obtectum, semi-ellipsoïdeum, subtrigonum,

glabrum, triloculare; ovula in singulo loculo geminata, in media axi loculi descendentia, infra verticem

affixa, ovoïdea, subtrigona. Sttli 3, erecti, fere ad apicem usque connati, conici, pubeseentes;

stigmata terminalia, punctiformia.

Crescit in monte Balaran: Borneo.

Quercus gracilis heeft de nevenblaadjes, in vergelijking met de andere soorten, vrij groot, soms 0,01

lang. Hare katjes zijn in pluimen verdeeld en door een wit dons bedekt. De vrouwelijke bloemen

hebben het kuipje omgekeerd tolvormig, met drie ringen van zaamgegroeide schubjes, en het bloem-

bekleedsel kruikvormig, met eenen digten viltring boven het kuipje.

Zij is van Quercus leptogyne, aan welke zij het naaste verwant is, gemakkelijk te onderscheiden door

de gladde takjes, den vorm der nevenblaadjes, den gemelden ring om het benedenste van het bloem-

bekleedsel, en door den vorm der helmknopjes.
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IX. QÜERCUS BLUMEAXA, Khs.

Q. ramulis glabris, foliis oblongo-ellipticis acuuiinatis, stipulis lineari-lanceolatis
j
amentoruru floribus femineis solitaris,

stjuaiTiulis cupulae junioris semi-Iaiiceolatis
,
cupulis glandes includentibus

^
squamulis in zonas concentricas confluentibus.

Arbor 6 10 metrorum, coronè apertaj rami subteretes, glabri, laete fusci; ramuli alterni, sparsi,

patentes, subteretes, glabri, novelli subtriangulares sparse pubeseentes. Eolia versus apicem ramorum,

alterna, patentia, oblongo-elliptica, acuminata, basi acuta, margine plana, utrinque glabra, nervis

primariis patentibus curvis apiee incurvis, nervis secundariis reticulatis, coriacea, 0,10 longa, 0,045 lata;

PETioLi subteretes, supra sulcati, glabri, 0,005 longi. Stipulae laterales, lineari-lanceolatae, glabrius-

culae. Amenta axillaria simplicia, terminalia paniculata, androgyna vel mascula; pedungulus triangu-

laris, dense pubescens. Flores hasculi in amento androgyno superiores, solitarii, in amento juniore

saepe subverticillati, in amento adultiore in spira ternata vel quinata, tribracteati; rractea inferior major,

triangularis, acuminata, intus glabriuscula
,
extus dense pubescens; rracteae laterales minores, semi-

lanceolatae, pubeseentes. Perigonium pelviforme, sexpartitum laciniis triangularibus acutiusculis, intus

subglabrum, extus pubescens. Stamina 12, laciniis opposita et alternantia; filamenta basi rudimentariae

pistilli affixa, filiformia, glabra; antherae paulo supra basin affixae, ovatae, basi cordatae, rimis lon-

gitudinalibus dehiscentes. Pistilli rudimentum sphaeroïdeum, pubescens. Flores feminei solitarii,

in spira quinata, breviter stipitati, bracteati; rracteae liberae calyculatae, inaequales: superior major

semi-rotundato-cucullata, duae laterales auriculatae, inferior minor semi-lanceolata; rracteae cupu-

lares in zonas concentricas connatae, semi-lanceolatae, pubeseentes; cupula junior hemisphaerica,

paulo adultior cylindrica, florem totum includens, apiee excavata. Perigonium superum, discoideo-

urceolatum, in medio concentrico-carinatum, sexdentatum, dentibus triangularibus obtusis, extus pu-

bescens, intus glabriusculum. Ovarium inferum, cupula inclusum, ovoideum, glabriusculum, triloculare;

ovuLA in singulo loculo geminata, ab apiee axeos loculi descendentia, infra verticem affixa, elongato-

ovoïdea. Sttli tres, ad medium longitudinis eonnati, patentes, elongato-conici, parte connatA pubes-

cente, partibus liberis glabris; stigmata apicalia, punctiformia. Gupula stipitata, hemisphaerica, basi

excavata, squamulis mucronatis coalitis in zonas concentricas; superficie exteriore prorsus, interiore

basi plana solummodo, pubescens. Glans cupulè inclusa, hemisphaerica vel depresse hemisphaerica,

conico-mammillata, basi plana elevato-marginata, glabra, apiee pubescens, pericarpio crustaceo, sar-

cocarpio basi glandis loculoso et versus apicem medullari, endocarpio coriaceo dense piloso, abortu

unilocularis. Semen solitare, descendens, conicum, basi attenuatum.

Crescit ad ripas Jluminis Doeson: Borneo.

Explicalio Tab. 44. Figura speciei. 1. Flores masculi. 2. Flos femineus. 3. Flos femineus longitudinaliter dissecla.

4. Ovarii sectio transversalis. 5. Cupula. 6. Fadem longitudinaliter dissecta. 7. Cupula cum ovario longi-

tudinaliler dissecta. 8. Glans cum parte cupulae. 9. Cupulae pars. 10. Glans cnm parte cupulae a supe-

riore. 11. Fadem ab inferiore. 12. Glans ab inferiore.

Deze belangrijke soort verdient eenen naam, harer waardig. Ik draag haar daarom op aan den ijverigen

beoefenaar der Kruidkunde, welke de Flora van den Archipel onderzocht, en de kennis derzelve, door
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zijne geschriften, zoozeer heeft bevorderd en uitgebreid. — Wij hebben deze soort langs de oevers van

de Doeson-rivier, en vooral in het hoogere gedeelte, hetwelk inzonderheid dezen naam draagt, waar-

genomen. Elders, op onze landreis langs Borneo’s zuid-oostkust, werd zij niet gezien. Ook langs de

boorden van de genoemde rivier vonden wij slechts weinige voorwerpen. Deze bijzonderheid en de

zoo even medegedeelde opmerking doen mij vooronderstellen, dat Q. Blumeana op de bergen van het

middelgedeelte van Borneo, uit w^elke de Moerong-rivier ontspringt, hare wezentlijke standplaats heeft.

De langs de rivier groeijende boomen waren alle in een’ onderdrukten toestand. Korte, niet zelden

kronkelend gebogene stammen, droegen bijna eivormige kroonen, welker ijl loof niet in staat was, de

lichtstralen af te sluiten. Hunne bloemen waren, tijdens onze reis, in augustus en september, ge-

opend, tot vruchtjes gezet, of als akers uilgegroeid. De pas ontlokene vrouwelijke bloempjes hebben

het bloembekleedsel naakt. Vervolgens w'ordt dit bekleedsel, door de uitgroeijing van de benedenste

deelen der bloem, in eene trechtervormige holte verborgen. Door de vergrooting van het onderste ge-

deelte komt hetzelve later weder te voorschijn, en blijft het als een rond knopje op de akers. De akers

zijn, even onder dit knopje, naakt, voor het overige echter door het kuipje ingesloten. Zij hebben,

ten gevolge van miswassing, slechts één hokje, hetwelk ongeveer een vierde gedeelte der vrucht inneemt

en met donzige haren digt bekleed is. Rondom hetzelve is een lederachtig endocarpium. Het hieraan

sluitende gedeelte van het sarcocarpium bestaat uit een zamenhangend merg, en het nader aan het

epicarpium, voornamelijk in het benedenste van den aker gelegen gedeelte, is in kleine, onregelmatige

vakjes, door mergachtige tusschenwanden verdeeld.

X. QUERCUS ENCLEÏSACARPA. Khs.

Q. ramulis lepiclolis, foliis ellipticis acuminatis, amentorum floribus femineis soülariis, cupulis concenlrice zonatisj

cupulis aclultioribus glandem depresso-spliaericara includeatibas.

Arbor 20—25 metrorum, corona depresso-hemisphaerica aperta; rami subteretes; ramuli versus

apicem ramorum sparsi, alterni, patentes, teretes, sulcati: novelli compresse angulati, lepidoti. Folia

versus apicem ramulorum conferta, alterna, patentia, elliptica, acuminata, basi acuta, integerrima,

quaedam sinuata, utrinque sublepidota, nervis primariis patentibus incurvis, nervis secundariis subpa-

rallelis, coriacea, 0,12 longa, 0,05 longa; petioli subteretes, supra sulcati, sublepidoti, 0,015 longi.

Gemmae axillares, sphaerieae, lepidotae. Amenta axillaria vel terminalia, mascula vel androgyna;

PEDüNCüLUS angulatus, sulcatus, lepidotus. Flores masculi glomerati, tribracteatij bractea inferior

major, triangularis, acuta, pubescensj bracteae laterales minores, falcato-semilanceolatae, subpubesceu-

tes. Perigonium sexpartitum, laciniis semirotundatis acutiusculis, glabriusculum. Stamina 6

—

12, laci-

niis perigonii alterna vel alterna et oppositaj filamenta basi pistilli rudimentarii affixa, filiformia, glabra;

ANTHERAE medio dorsi affixae, mobiles, subdidymae, longitudinaliter dehiscentes. Pistilli rudimentum

turbinatum, pubescens. Flores femiivei solitarii, bracteati; bractea una libera, distans, triangularis, pu-

berula; bracteae cupulae in zonas concentricas denticulatas concretae, pubescentes. Perigonium superum,

basi cura bractearum cupula connatum, pelviforme, sexdentatum, dentibus triangularibus obtusiusculis.

Botanica.
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pubescens. Ovarium inferum, cupuM inclusura, sphaeroïdeum, pubescens, trilocularej ovula in singulo

loculo geminata, infra apicem loculi axi adnexa, infra verticem afflxa, descendentia, subcollateralia,

ovoïdeaj styli 3—4, basi connati, erecto-patentes, conici, glabriusculi; stigmata apicalia. Cupula

junior turbinata, subpubescens. Cupula adultior stipitata, stipite versus apicem incrassato, hemisphae-

rica, vertice acuta, irregulariter et concentrice zonata, sublepidota, chartaeea, glandem prorsus in-

cludens, intus basi umbonata, glabriuscula, versus basiir serieeo-pubescens. Glans hemisphaerica,

vertice mammillata, versus basin rotundata, basi excavata, cavitate pelviformi, dense sericeo-pilosa,

epicarpio crustaceo, sareocarpio inani fibroso, endocarpio coriaceo, abortu uniloeularis, loeulo glabro.

Semen unieum, pendulum, exeavato-pelviforme
, sulcatum, basi obtuse dentatum, glabrum; testa

coriaceaj tegmen membranaceum.

Crescit in sylvis Melintang: Sumatra.

Explicatio Tab. 45. Figura speciei. 1, Ftorum masculorum glomerulus. 2. Flos masculits expaüsus. 3. Flos feraineus

junior. 4. Flos femineus junior dissectus. 5. Flos femineus magis evolutus. 6. Flos femineus, cupulae

parte abscissa. 7. Flos femineus longitudinaliter dissectus. 8 et 9. Glandes. 10. Cupula cum glaride

longitudinaliter dissecta. 11 et 13. Semen a vertice et ab apice. 12. Semen a latere.

Deze Quereus hebben wij in het midden der bosschen, als boomen met kegelvormige kroonen en

aanzienlijk hooge stammen waargenomen. Langs de helling der dalen zijn zij minder hoog; de stam is

daar korter, dan de kroon. De kroon heeft eenen langwerpigen eivorm. De takken zijn met eene zilver-

aehtige sehors bedekt. De bladen, vooral de jonge, zijn dof zilverachtig, en het eind der takken met jonge

blaadjes, sehittert in de zonnestralen. De mannelijke bloemen behooren tot de grootste onder de eiken.

Zij hebben dikwerf slechts zes ontwikkelde helmdraden, en daarenboven, tusschen deze, eenige draden

of kleine kopjes. Bij de zeer jonge vrouwelijke bloemen zijn de stijlen en stempels, in vergelijking met

den kelk en het vruchtbeginsel, zeer ontwikkeld. Zij hebben het vruchtbeginsel geheel ingesloten.

Hetzelve is in den jeugdigen toestand behaard, en krijgt, ouder wordende, langere haren, zoodat de

aker met een bekleedsel van lange, zijdeachtige haren bedekt is. De holte der akers neemt ongeveer

een derde van de vrucht in
,

is geheel glad en heeft een lederachtig bekleedsel.

In de maanden oetober en november hebben wij deze soort, beoosten Padang, bloeijend en vrueht-

dragend gezien. Zij verkreeg toen nieuw loof, en was aan de uiteinden der takjes, met zamengevouweii

blaadjes voorzien.

Q. incleisacarpa verschilt van de door mij waargenomene soorten, vooral door de geheel ingeslotene

akers.
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XI. QUERCUS REINWARDTIL Khs.

Q. ramulis sublepidotis
,

foliis ellipticis^ breviter acumiuatis subtas argentato-lepidotis, amentoram floribus femineis

solitariis, cupulis junioribus elongato-turbinatis cum zonis concentricis
,
cupulis adultioribiis pelviformibus concentrice

zonatis, glandibus ovoïdeis basi excavatis.

Arbor excelsa; rami difFusi, subteretes/ fusci, lenticellati, glabrij ramuli versus apicem ramorum

sparsi, patentes, basi incrassati, subleretes, sublepidoti
;

novelli triangulares, sulcati, lepidoti. Folia

versus apicem ramulorum, alterna, in spira quinata, patenlia, elliptica^ breviter et obtuse acuminata,

basi angustata, margine recurva, supra nitida, subtus argentato-lepidota, nervis primariis parallelibus

difFusis curvatis, nervis secundariis reticulatis, coriacea, 0,11 longa, 0,05 lala. Gemmae axillares,

subrotundae. Amenta axillaria vel terminalia, simplicia, curvata, androgyna vel mascula; peduncueus

angulatus, furfuraceus. Flores mascüli glomerati, tribracteati
j

bracteaè aequales, triangulares,

acutiusculae, pubescentes. Perigowium pelviforme, integerrimum vel obsolete denticulatum, intus

glabrum, extus pubescens. Stabiina 6-12; filamenta filiformia, glabra; axtherae supra basin affixae,

subdidymae, longitudinaliter dehiscentes. Pistilli rudimentum sphaericum, dense pubescens. Flores

FEMiNEi solitarii, bracteati; bractea unica libera, triangularis, acuta, sublepidota; cüpula cum zonis

concentricis denticulatis. Perigonium superum, pelviforme, dentatum, dentibus acutiusculis, lepidotum.

Ovarium cupula tectum, conicum, pubescens, triloculare; ovula in singulo loculo geminata, versus

apicem axi loculi inserta, descendentia
,

infra extremitatem superiorem affixa, elongato-ovoïdea; sttli

3— 6, breves, connati, conici, glabri; stigmata apicalia, obtusa. Cupula stipitata, stipite basi cupulae

crassiore, pelviformis, extus cum zonis concentricis marginatis, lepidota, intus basi umbonata glabrius-

cula. Glans tertia parte cupulam immersa, ovoïdea, apice acutiuscula, basi excavata, cavitate hemi-

sphaerica, sericeo-pubescens, epicarpio crustaceo, sarcocarpio in parte inferiore glandis majore, endo-

carpio subcoriaceo lanuginoso, abortu unilocularis, loculo sulcato. Semen unicum, conicum, basi

excavatum, sulcatum, glabrum; spermobermis subcoriacea. Embryo erectus, cotyledonibus carnosis,

plumuM minutè.

Crescit in sylvis Melintang: Sumatra.

Quercus Reinwardtii komt onder twee vormen voor: de een is hierboven beschreven; de ander ver-

schilt door de langwerpige bladen en ook door de vruchten, die ronde, kruikvormige kuipjes bezitten

en korte, kegelvormige akers hebben, van w'elke ongeveer het drie vierde of vier vijfde gedeelte in de

kuipjes is besloten.

Zij behoort tot de hoogste boomen van de bosschen beoosten Padang en bereikt 25—35, soms 40

N. ellen hoogte. Haar stam heeft dikwijls meer dan twee ellen omvang, en onder eene grijze schors

een hard hout. De kroon der, in het midden der bosschen groeijende boomen is kegelvormig, aan het

benedenste einde een weinig bol. Aan den top is zij geheel doorzigtig, en lager kunnen de bogtige takken

duidelijk onderscheiden worden. De bladen zijn op de bovenvlakte glanzig en op de ondervlakte ver-

zilverd. De akers zitten aan het einde der takken in trossen, meestal in één vlak aan twee zijden van

den steel. Zij zijn van binnen met eene donzige haarbekleeding bedekt en geheel door het zaad gevuld.
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Deze soort, in het gebergte beoosten Padang verzameld, groeit aldaar digt bij den top, vooral tegen

de zachthellende ruggen. Zij bloeide en droeg vruchten in het begin der maand november.

XII. QUERCUS COSTATA. Bl.

Q. i’amulis glabris, foliis ovalibus breviter acuminatis, stipulis lanceolato-linearibus, amentornm floribns fernineis

solitariis, cupulis junioribus concentrice zonatis, cupulis adultioribus concentrice zonatis costatis
,
glandibus apice depressis

cum cupulis connatis.

Crescit in sylvis Melintang : Sumatra.

De op Sumatra verzamelde voorwerpen verschillen weinig met die van Java, welke indeFloraJavae

zijn beschreven. Eenige derzelve hebben dikkere bladen en grootere schutblaadjes. Het vruchtbeginsel

is, jong zijnde, tot op twee derde gedeelten met het kuipje vastgegroeid. Deszelfs holte heeft drie

hokjes, met de placentae beneden den top. In ieder der hokjes zijn twee eitjes. Deze liggen niet,

zoo als bij de genoemde soorten, naast elkander, maar, aan eene kleine vooruitstekende placenta, over

elkander. De akers zijn half eivormig, van boven vlak met een klein puntje. Het ronde gedeelte is met

het kuipje zamengegroeid. Zij hebben een dik, houtachtig, korrelig epicarpium, een vezelig, niet

zeer aanzienlijk sarcocarpium, en een vliezig, licht bruin behaard endocarpium.

XIII. QUERCUS EWYCKII. Khs.

Q. ramulis glabriusculis
,

foliis elliptico-lanceolatis acuminatis, stipulis semi-Ianceolalis, amcntorum floribus fcmineis

solitariis, cupulis cum zonis concentricis
,
glandibus hemisphaericis.

Arbor 20—25 raetrorum, coronè dense foliata; rami erecto-patenles, subteretes, fuscij ramüli

versus ramorum apices conferti, alterni, erecto-patentes, curvati, subteretes, novelli angulati, sulcati,

glabriusculi. Folia alterna, in spira quinata, erecto-patentia, elliptico-lanceolata vel elliptica, acu-

minata, basi acuta, margine recurva, supra glabra, subtus pubescentia, nervis priraariis patentibus

curvatis approximatis prominentibus, nervis secundariis parallelibus approximatis, coriacea, 0,14 longa,

0,04 lata; petioli subteretes, supra sulcati, glabriusculi, 0,015 longi. Stipulae laterales, semilanceo-

latae, pubescentes. Gemmae axillares, conicae, pubescentes. Amewta axillaria vel terminalia, simplicia

vel paniculata, erecta, mascula vel androgyn aj pedunculus angulatus, sulcatus, pubescens. Flores

MASCüLi solitarii vel glomerulati, tribracteati; bractea inferior semilanceolata, cucullata, pubescensj

BRACXEAE duac latcralcs semi-ovales, acutae, pubescentes. Perigowium pelviforme, obsolete sexdentatum,

pubescens. Stamina 12; filamenta basi perigonii aflixa, filiformia, glabra; antherae supra basin affixae,

didymae, longitudinaliter dehiscentes. Pistilli rudimentum sphaeroïdeum, dense tomentosum. Flores

FEMiNEi solitarii, bracteati; bractea unica libera, triangularis, acuta, pubescens; cupula elongato-

obovoïdea, concentrice zonata, margine superiore zonarum dentato, glabriuscula. Perigoniüm superum,

depresse urceolatum, sexdentatum, dentibus acutiusculis, pubescens. Ovarium cupuM tectum, sphae-
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roideum, glabriusculum, trilocularej ovula in singulo loculo geminata, infra apicem axis loculi descen-

dentia, versus extremitatem superiorena affixa, ovoïdea. Sttli 3, fere ad apicem usque eonnati,

pubeseentes; stigmata apiealia. Cüpüla stipitata, pelviformis, basi depressa, eoneentriee zonata, zonis

approximatis, pubeseens, intus basi umbonata, sericeo-pubeseens, margine glabriusculo. Glans cupula

semi-inelusa, hemispbaerica, apice longe mammillata, basi excavata, nitida, epiearpio crustaceo tenui,

sarcoearpio fibroso inani loeuloso magno, endocarpio subeoriaceo, uniloeularis, loeulo tomento laete

ferrugineo vestito. Semen unicum, deforme.

Crescit in sylvis Melintang: Sematra.

Explicatie Tab. 46. Figui’a speciei. 1. Amenti masculi pars. 2. Flores masculi a latere. 3. Flos masculus ab ante-

riore. 4. Flos masculus, rudimento pistilli ablato. 5, 6, 7. Antberae. 8. Cupula. 9. Oxarium, parte

cupulae abscissa. 10. Ovarium cum cupula longitudinaliter descissa. 11. Cupula adultior. 12. Glans

immatura, dimidia parte cupulae longitudinaliter abscissa. 13. Glans cum cupula. 14. Cupula. 15. Glan-

dis basis. 17. Glans longitudinaliter descissa cum sarcoearpio fibroso et loeuloso. 18. Semeu. 19. Seminis

rudimentum. 20. Seminis rudimentum descissum.

De eik was in vroegere tijden voor de volken van het noordelijk, het midden- en het zuidelijk Europa

een hoogstvereerd voorwerp in het plantenrijk. Onder zijne sehaduw kwamen Hellenen, Batavieren en

Geiten raad vragen, ontvingen zij tijdelijke hulp en ondersteuning, en ontvlamde bij hen nieuwe geest-

drift voor hunne ondernemingen. Doeh ook bragten zij onder deze boomen hunne bewijzen van dank-

baarheid. Vruehten en wapentuigen werden daar nedergelegd, geloften voor hun volgend leven onder

dezelve uitgesproken. Door eene naamgeving volg ik hun voorbeeld. Dit zij den edelen bevorderaar

van kunsten en wetenschappen, haren, in zijne vroegere hooge betrekking, zoo werkdadigen besehermer,

die in haar de waarborgen en steun van Neêrlandsch welvaart zag, tot bewijs, dat ik, die ook in hem

eenen welwillenden besehermer mogt vinden, na het verloop eener reeks van jaren, mij deze goedheid

dankbaar herinner.

XIV. QUERGUS ANNULATA. Kus.

Q. ramulis glabris, foliis oblongis acuminatis, slipulis falcato-lanceolatis
,
amentorum floribus femineis solitarüs,

cupulis junioribus eoneentriee zonatis, cupulis adultioribus breviter pelviformibus eoneentriee zonatis, glandibus de-

presse hemisphaericis.

Arbor; rami subteretes, glabri, nigreseentes
, lentieellis albisj ramuli ereeto-patentes, subteretes,

novelli angulati suleati, glabri. Folia erecto-patentia, oblonga, aeuminata, basi acuta, margine re-

curva, utrinque glabra, nervis primariis erecto-patentibus nitidis, nervis secundariis subparallelis,

0,12 longa, 0,04 lataj petioli subteretes, supra canalieulati, 0,01 longij stipulae laterales, faleato-

laneeolatae, subtus sublepidotae. Amenta axillaria vel terminalia, erecta, mascula vel androgyna;

PEDüNcuLES angulatus, dense pubescens, glabreseens. Flores masculi glomerulati vel solitarii, tribrae-

teati; BRACTEA inferior semi-oblonga, aeuta, subpubescensj bracteae laterales semi-oblongae, oblusius-

Botanica. 54
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culae, subpubescentes. Perigonium breviter pelviforme, sexdentatum, dentibus obtusis, intus glabrum,

extus pubescens. Stamina 12, quaedam abortiva vel deformia; filamenta basi perigonii in annulum

connata, filiformia, glabraj antherae cordiformes, basi in sinu affixae. Pistilli rudimentum cylindri-*

cum, truncatum, pubescens. Flores feminei solitariis, bracteatij bractea triangularis, acutaj cupula

cum zonis concentricis, irregulariter denticulatis, subleprosis. Perigonium superum, basi liberum,

breve urceolatum, sexdentatum, dentibus acutiuscul is, leprosum. Ovarium cupula tectum, depresso-

sphaeroïdeum, pubescens, subtrilocularej ovuea in singulo loculo geminata, apposita, in medio axis

loculi descendentia, infra extremitatem superiorem affixa, elongato-ovdidea
j

sttli tres, basi connati,

conici, pubescentes; stigmata apicalia, obtusiuscula. Cupula sessilis, pelviformis, basi plana, con-

centrice zonata et sulcata, leprosa, crassa, lignosa, intus basi plana et latere pubescens. Glans dimidia

parte cupula cincta, depresso-hemisphaerica, conico-mammillata, basi plana, nitida, epicarpio tenuiter

crustaceo, sarcocarpio inani loculamentoso, endocarpio membranaceo, Junilocularis, loculo dense piloso.

Crescii in sylvis Singalang: Sumatra,

Tab. 46. 21. Glandes. 22. Folium hujus speciei.

Quercus annulata droeg in de maand augustus bijna rijpe vruchten, benevens bloemen en jonge

vruchten. Zij was langs de rivier de Ane en hooger tot op 1000 ellen in het gebergte Singalang verspreid.

XV. QUERCUS OMALOKOS. Khs.

Q. ramulis glabris
,

foliis obovatis breviter obtuse acuminatis
,

stipulis lanceolatis
,
amentorum floribus femineis soli-

tariis vel ternatis
,
cupulis junioribus concentrice zonatis

,
cupulis adultioribus planiusculis conoentrice zonatis

,
glandibus

semi-ovoïdeis.

ARBORj RAMi teretes, fuseo-olivacei; ramuli versus ramorum apices conferti, patentes, subteretes vel

angulati, novelli compresse quadrangulares sulcati, glabri, novelli leprosi. Folia approximata, alterna,

patentia, obovata vel elongato-obovato, breviter obtuse acuminata, basi angustata, marginata, utrinque

glabra, nervis primariis patentibus apice curvatis, nervis secundariis reticulatis, coriacea, 0,1 longa,

0,04 longa
j
petioli semiteretes, glabri, 0,004 longi. Stipulae laterales, obliquae, lanceolatae, acu-

tiusculae, leprosae. Gemmae axillares, subrotundae, leprosae. Amenta axillaria vel terminalia, erecta,

androgyna vel masculaj pedunculus angulatus, leprosus. Flores masculi desunt. Flores feminei

solitariis vel ternati, tribracteati
j
bractea inferior major, cucullata, triangularis, acuta, leprosa

j
bracteae

duae laterales, auriculatae; cupula cum zonis concentricis denticulatis leprosis. Perigonium superum,

basi liberum, breviter pelviforme, sexdentatum, dentibus minutis obtusis, leprosum. Ovarium cupula

cinctum, breviter conicum, basi rotundatum, versus apicem leprosum, trilocularej ovula bina, in medio

axis loculi descendentia, in medio ventris affixa, apposita, elongato-ovoïdea; sttli 3, breves, basi con-

nati, glabriusculij stigmata apicalia, obtusa. Cupula sessilis, plana, concentrice zonata, leprosa,

intus cum disco elevato plano sericeo-pubescens. Glans basi cupula cincta, semi-ovoïdea, conice

mammillata, basi excavata, cavitatis margine cavo, nitida, apice leprosa ,
epicarpio lignoso, sarcocarpio
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fibroso, endocarpio subcoriaceo, unilocularis, loculo cum septis quibusdam incompletis dense pubescente.

Semen solitarius, loculum explens, vertici affixum, obconicum, basi excavatum, sulcatum, glabrumj

sPERMODERMis coriacca. Embryo erectusj radicula minuta obtusa; cotyledones carnosae, crassae.

Crescit in sylvis Melintang: Sümatra.

Deze soort heeft eene digte kroon met zeer glanzend loof. De takjes zijn hoekig, somwijlen zelfs

zamengedrukt, met snijdende kanten. Hare kuipjes bezitten eene vlakke, bijna schotelvormige gedaante.

Zij hebben in het midden der holte eene bijna vlakke schijf. De eikel, half eivormig, zelden half kogel-

rond, is éénhokkig, met uit den omtrek vooruitspringende scherpe ribben, die op de doorsnede drie-

kantig zijn. Doorgesneden, vertoont hij eene stervormige holte. In het midden van deze holte, welke

door een digt viltig haar wordt bekleed, is, in eikels, wier zaden onvolkomen ontwikkelen, eene piramide,

aan welker top de zaadjes zijn vastgehecht. In eikels, die daarentegen rijp zaad bevatten, wordt de

geheele holte door dit zaad, aan welks top de niet ontwikkelde eitjes liggen, gevuld.

In october droeg deze soort vruchten , in de bosschen van het gebergte beoosten Padang, waar zij

tot op 400 N. ellen hoogte boven zee groeide.

Door den vorm van het kuipje versehilt Q. omalokos van de andere Indische soorten, en door het

inwendige zamenstel van de akers heeft zij eenige overeenkomst met Quercus platycarpa.

XYI. QUERCUS ARGENTATA. Khs.

Q. ramulis tuberculatis
,

foliis oblongis breviter acuminatis, stipulis falcato-lanceolatis
,
amentorum floribus femiiieis

solitariis
,
cupulis junioribus et adultioribus concentrice zonatis

,
glandibus rotundato-ovoïdeis basi disciforniibus.

Arbor 30 metrorum- rami patentes, subteretes, fusco-grisei
;
ramuli patentes, subteretes tuber-

culati, novelli compressiusculi pilosi. Folia longe petiolata, alterna, oblonga, quaedam oblongo-

obovata, breviter acuminata, basi acuta, subintegerrima, supra nitida, subtus argentata, nervis pri-

mariis palen tibus apice curvis nitidis, nervis seeundariis parallelis approximatis, coriaeea, 0,14 longa,

0,045 lataj petioli subteretes, basi incrassati, lepidoti, 0,03 longi. Stipulae laterales, faleato-lanceo-

latae, intus glabrae, extus pubescentes. Gemmae axillares, ovoïdeae, tegmentis semi-rotundis et semi-

oblongis obtusis imbrican tibus. Amenta feminea, axillaria vel alariaj pedunculus subteres, glaber.

Flores solitariis, tribracteatij bractea inferior triangularis, acuta
j
bracteae laterales auriculatae, pu-

bescentes; CüPULA cum zonis concentricis obtuse dentatis, pubescens. Perigowium superum, basi libe-

rum, breve pelviforme, sexdentatum, dentibus triangularibus acutis, glabriusculum. Ovarium hemi-

sphaerieum, glabriusculum, triloculare; ovula bina, fere in medio loculi ab axi descendentia, opposita,

ovoïdea; styli 3, basi connati, glabri; stigmata capituliformia. Cupula sessilis, crateriformis, cum zonis

concentricis calyculatis dentatis, pilosa, intus basi exeavata sericeo pubescens. Glans cupula subinclusa,

rotundato-ovoïdea, mammillata, basi cum disco, nitida, epicarpio crustaceo, sarcocarpio parvo fibroso,
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endocarpio coriaceo, abortu unilocularis, loculo sparse piloso. Semen unicum, loculum explens,

ovoïdeum, glabrumj spermodermis coriaceaj chalaza micropylae opposita. Embryo erectusj cotyledones

semi-ovoïdeae; radicula et plumula inclusae, turbinatae.

Crescit in sylvis Melintang: Sumatra; in monte Sakoembang: Borneo.

Explicatio Tab. 47. Figura Quercus argentatae. 1. Cupula junior. 2. Cupula junior, parte abscissa, cum ovario.

3. Ovarium longitudinaliter descissum. 4. Cupula adultior. 5. Cupula parte abscissa
,
cum ovario. 6. Ovarii

pars longitudinaliter dissecta. 7. Cupula fere matura. 8. Cupulae sectio longitudinalis cum glande et

9. Eadem, glande ablata. 10. Glandis basis. 11. Glans longitudinaliter dissecta. 12. Semen immaturum

a latere, 13. postice et 14. basi. 15 et 16. Semina longitudinaliter dissecta. 17. Embryo, cotyledonibus

abscissis.

De voorwerpen, welke van Quercus argentata op Borneo verzameld zijn, kunnen van die van

Sumatra onderscheiden worden door de groene ondervlakte der bladen en door de jonge eikels. De

laatste hebben, bij de voorwerpen van Borneo, eene meer regelmatige, half ronde of kegelvormige

gedaante. Beide deze kenmerken zijn mij echter niet voldoende voorgekomen, om de, voor het overige

200 gelijke vormen, als soorten te onderscheiden.

Bij deze soort behooren waarschijnlijk, naar de takjes te oordeelen, eenige takken met mannelijke en

zeer jonge vrouwelijke bloemen, welke wij in julij te Indrapoera verzamelden. Hare bladen zijn nog

zeer klein. De mannelijke bloemen hebben eene volkomene ontwikkeling. Zij zijn, even als bij Q. pu-

beseens, in hangende katjes. Onder iedere bloem zit een bijna rond schutblaadje met eenen behaarden

rand. Het bloembekleedsel is in vier of vijf ongelijke deelen verdeeld. In hetzelve zijn acht tot tien

helmdraden, van welke vier of vijf dikwerf iets langer zijn, dan de anderen. De helmknopjes bestaan

uit twee lobjes, soms gelijkmatig, soms onregelmatig ontwikkeld, namelijk met het eene lobje, als een

klein knoopje, op den rug van het volmaakte. Van het onontwikkelde vruchtbeginsel is in dezelve

naauwelijks een spoor zigtbaar. De vrouwelijke bloemen staan in kleine katjes, zonder mannelijke

bloemen. Zij hebben een vierdeelig bekleedsel en zeer groote stempels.

XVII. QUERCUS OÏDOCARPA. Khs.

Q. ramulis glabris, foliis oblongis acuminatis, apicero versus serratis, amenlorum fructubus solitariis, cupulis concen-

trice zonalis, glaudibus ovoïdeis.

Arborj RAM! subteretes, fusci; ramuli patentes, teretes, lenticellati, nigrescentes, glabri. Folia

versus apicem ramorum conferta, longe petiolata, oblonga, acuminata, basi acuta, versus apicem

serrata, supra nitida, subtus pubescentia, nervis primariis erecto-patentibus rectis apice curvatis, nervis

secundariis parallelis approximaiis, coriacea, 0,19 longa, 0,06 lataj petioli semiteretes, basi incrassati,

glabri, 0,04 longi. Gemmae axillares, obovoïdeae glabrae, tegumentis semi-rotundis et semi-oblongis.

Fructus solitarii. Cupula sessilis, pelviformis, concentrice zonata, zonis calyculatis denticulatis, pu-



bescens, intus basi planiuscul^ sericeo-pubescens. Glans dimidia parte cupula cincta, ovoidea, obtuse

mammillata, basi plana cum disco parvo, epicarpio crustaceo, sarcocarpio fibroso, endbcarpio coriaceo,

abortu unilocularis, loculo glabro. Semen unicum, loculum implens, ovbideum, vertice acutum, glabrum.

Crescit in sylvis Melintang: Sümatra.

Tab. 47. 18. Figura ramuli.

Quercus oïdocarpa is door houding en groeiwijze zeer na verwant aan Quercus argentata, in

welker nabijheid zij w'ast. Beiden zijn hooge boomen met zeer ijle kroonen en eenen scherpen bladslag.

Zij hebben ronde knoppen, welke eenige overeenkomst met die van Quercus pcdunculata bezitten en

uit talrijke sehubjes bestaan. De vorm der bladen is van beiden tamelijk gelijk, alleen versehillende

door de zaagtanden, welke bij Q. oïdocarpa aanwezig zijn. Hare vruchten wijken van elkander af door

het uiterlijke, doeh komen door hun inwendig zamenstel overeen. Bij Q. oïdocarpa is het kuipje kleiner

in verhouding tot de akers, met minder ringen en bekkenvormigj bij Q. argentata is het bekervormig.

De eikels der laatste soort hebben aan het beneden einde eene vrij aanzienlijke sehijfj die der eerste

slechts een zeer dun schijfje.

In october droegen beide soorten vruchten. Q. argentata had toen nog jonge en bijna rijpe vruehten.

Q. oïdocarpa hebben wij toen met enkele vruchten verzameld. De mannelijke bloemen zijn door ons

in geene van beiden waargenomen.
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BIJDRAGE TOT DE KENNIS

DER

INDISCHE HEUSTOHACEAE,

DOOR,

P. W. KORTHALS.

Het uitwendig aanzien dezer gewassen heeft veel bijgedragen, om het aantal bekende soorten zoo

aanmerkelijk te vermeerderen: want, over het algemeen behooren zij tot die planten, welke door den

verzamelaar gemafckelijk zijn waar te nemen. Eenige weinigen slechts verheffen zich tot aanzienlijke

hoornen, waardoor zij hunne bloemen aan eene gemakkelijke waarneming onttrekken. Deze, en vooral

de Astronia spectabilis, schieten met loodregte stammen tusschen de andere boschbewoners op en vermen-

gen hunne vrij digte kroonen met die hunner naburen. Van minderen omvang zijn de Astronia humilis

en de Ewyckia galeata, beiden met ijlere kroonen getooid. De andere soorten behooren tot de struiken

of kruidachtige vormen. Als regte struiken zijn de Melastoma de meest uitgegroeide. Over het algemeen

hebben zij verscheidene stengen uit denzelfden stoel ontwikkeld en ondergaan zij eene vrij snelle ont-

wikkeling. Kleinere struiken vormen andere geslachten: Medinilla, Pachycentra, Pogonanthera

,

Osbeckia enzv. Het laatste is soms een klein struikje, soms eene jarige plant. De eersten daarentegen

zijn alle struikvormig. Hunne groeiplaats is bijna altijd op andere gewassen; soms op levende boomen,

welke met mossen en varen bekleed zijn, soms op afgestorvene boomstammen. In de oksels der takken

vestigt zich de hoofdstam, of wel vast tegen den stam aangeleund, en| alsdan met zijne wortels tusschen

de schors indringende, groeit hij naar boven. Tevens is aan deze struiken het voortbrengen van lucht-

wortels, gewoonlijk langs den stam loopende tot zij eenige humus vinden ,
eigen. Hun stam is gewoon-

lijk wit gekleurd, met talrijke verdikkingen. Andere gewassen zijn klimmende. Zij hebben eene aan-

zienlijke lengteontwikkeling en verheffen hunne bloemen somtijds in de kroonen der hoogste boomen.
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De Marumiae komen bij déze groeiwijze het meeste in aanmerking en behooren met Cissus, eenige

Bauhiniae en Apocyneae, tot de grootste slingerplanten der bosschen. De Dissochaetae en verwante

geslachten bereiken gewoonlijk zulk eenen grooten wasdom niet. Bij al deze klimmende planten heeft

de stam een zeer los weefsel, hetwelk de opvoering eener groote hoeveelheid sappen bevordert. De

kruidachtige gewassen zijn even verschillend van grootte: de Sonerila zijn dikwerf geen palm groot,

terwijl Ochthocharis niet zelden tot twee ellen hoogte uitgroeit. De wortels van de onderzochte soorten

zijn rijk aan vezels, soms tot wortelstok overgaande, bij de Melastoma; de luchtwortels zijn bij eenigen

een gewoon verschijnsel, en verscheidene Medinillae hebben kleefwortels (alligatores). De laatste zijn

opmerkenswaardig door hun ontstaan in ééne lijn boven elkander en door het splijten van den tak, ten

einde dezen, nahij het mergkanaal ontstaande uitgroeisels doorgang te geven. De vorm van den stam is

verschillend, al de figuren, van het ronde tot het zamengedrukt vierhoekige, doorloopende. Hetzelfde

geldt van de takken, zijnde deze echter over het algemeen vierhoekig, met stompe kanten, scherp snij-

dend of bladaardig uitgegroeid. Bijzondere opmerking verdienen in dit laatste opzigt de takken eeniger

soorten van Medinilla, welke de kanten als golvende randen gebogen hebben. De jongere takken zijn

dikwerf hoekig, de oudere rondj zelden blijven zij bij het uitgroeijen den hoekigen vorm behouden.

Hunne plaatsing is gewoonlijk naar het einde der takken, bij eene regelmatige ontwikkeling tegenover

elkander, doch meestal afwisselend. Aan de inhechting is eene verdikking. De jongere takken en

soms ook de oudere, worden door eene meerdere of mindere digte bekleeding bedekt, uit schubben,

borstels, en bij vele uit stervormige haren bestaande. Het hoofdkenmerk der Melastomaceae leveren

de bladen. Hunne schijf, hoe afwijkende ook in vorm , heeft gewoonlijk een bepaald getal hoofdnerven

en evenwijdig loopende zijnerven. De eerste doorloopen soms de schijf tot aan den top, waar zij met

de middelnerf zamenvloeijen. Bij eenigen steken deze nerven, voornamelijk op de ondervlakte, uit;

bij anderen zijn zij in de zelfstandigheid van het blad bijna verborgen. De vleezige Medinillae-bladen

behooren tot de laatste, en de lederachtige Dissochaetae, benevens de vliezige Sonerilae tot de eerste.

De kleur der bladen wordt bij vele soorten door eene bruine hairbekleeding gewijzigd. Bij vele soorten

is zij op de beide oppervlakten groen, alleen in tint verschillende; bij enkele tweekleurig; van boven

groen en van onderen purper; bij de Sonerila piëta geschakeerd. Hunne bekleeding is gelijk aan die

der jongere takken, dikwerf uit borstels en stervormige haren bestaande, voortdurend of bij het ouder

worden der bladen afvallende. Zij staan tegenover elkander en zijn gelijkvormig of ongelijkvormig.

Het laatste is voornamelijk der Sonerilae eigen en gaat vergezeld van eene onregelmatige ontwikkeling

van de beide helften der bladschijf van het grootere blad. De aanhechting der bladschijf gaat bij eenige

Marumiae naar het schildsgewijze over; bij de meesten heeft zij aan den voet plaats. Geene der Indische

soorten bezit de aan eenige Amerikaansche soorten eigene uitgroeijingen van of aan den bladsteel;

doch wel, even boven denzelven, ronde uitgroeijingen van de bladschijf. Daarenboven zijn de verbrei-

dingen van den bladsteel en de daarmede verbondene uitgroeijing van den tak, aan het punt van aan-

hechting, bij sommige planten (Dalenia, Aplectrum, enzv.) op te merken.

De bloemen staan alleen of zijn in kleine schermen, in tuilen, in pluimen of in trossen vereenigd,

door grootere schutblaadjes vóór de opening geheel bedekt of door kleinere aan den voet ondersteund;

somtijds, vooral wanneer er drie bloemen vereenigd zitten, is de middelste bloem zonder schutbladen.
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Hare orde van opening is middelpuntvliedend. De kelk beslaat uit eene buis en een’ zoom. De eerste

heeft de gedaante eener piramide, is vierhoekig of rond tot den kegelvorm, en ondergaat door de uit-

groeijing aanzienlijke veranderingen. De zoom verschijnt als eene voortzetting der buis, zonder merk-

bare verwijding, of eenigzins verwijd met kleine tanden, in verscheidene deelen, van drie tot vijf, ge-

spleten, gaafrandig, nadat de deelen afgevallen (Melastoma), of nadat de zaamgegroeide deelen, als eene

huif, rondsom afgesneden, gescheiden zijn (Dalenia, Kibessia). De bloemkroon maakt vele soorten

tot ware sierplanten. Rozenrood, purperkleurig, helder blaauw of wit zijn hare bladen, wier grootte

in sommige Melastomae en Marumiae uitmunt.

De bloembladen zijn vóór de opening gedraaid; na dezelve rozenvormig, soms blokvormig, dikwerf

ongelijkzijdig, stomp of spits, op eenen rand in de buis van den kelk vastgeheeht. — De stuifdraden

staan op denzelfden rand als de bloembladen; tegenover en tussehen deze zijn, in gelijk of in een dubbel

getal, allen vruchtbaar of voor de helft onvruchtbaar, in de nog ongeopende bloemen, naar binnen

gebogen. De helmdraden zijn lijnvormig of rolrond, glad, zelden behaard. De helmknopjes zijn vóór

de opening, terug gebogen in de holte van de buis, om den stijl geplaatst: Astronia, Kibessia, Ewyckia;

of in kleine holten tussehen de kelkbuis en het vruchtbeginsel besloten. De onvruchtbaren hebben

grootere of kleine sporen van de stuifmeelhokjes en een’ zeer ontwikkelden helmknoop. De vruchtbaren

staan dikwerf tegenover de bloembladen. Zij zijn aan den voet of hooger, tot zelfs in het midden,

vastgehecht; bij eenigen buitenwaarts (extrorsae): Dissochaeta, bij anderen binnenwaarts (introrsae):

Melastomae, Medinilla. Hunne knopjes zijn langwerpig tot rolrond, regt of S-vormig gebogen, aan

den top door één of twee gaatjes het stuifmeel uitstortende, of door twee spleten openspringende; zij

bestaan uit twee hokjes, ieder weder met tusschenwanden voorzien. De helmknoop is gemeenlijk, zoo-

wel naar de binnen- als naar de buitenzijde, zeer verschillend uitgegroeid, en gaaf of in slippen of

draden gespleten; hij heeft in sommige Melastoma ta eene aanzienlijke lengte, in sommige Marumiae eene

opmerkelijke verdeeling, en in andere geenen buitengewonen vorm.

Het vruchtbeginsel is bij Kibessia en verwante geslachten met de kelkbuis zamengegroeid, bij de

anderen gedeeltelijk met dezelve door plaatjes verbonden, bij eenigen door eenen discus, uit borstels

bestaande: Melastoma, Osbeckia; eene buis vormende: Driessenia; met vier stompe tanden gekroond:

Anerincleistus, in het vrije gedeelte glad of bekleed, van drie- tot vijfhokkig. De eitjes behooren

tot de campylotropa : Melastoma, Otanthera; of de anatropa: Astronia, Dissochaeta, en bedekken den

zaaddrager geheel, zijn gewoonlijk talrijk en alleen bij Pachycentria in bepaald getal aanwezig. De

zaaddragers zitten bij Astronia op den bodem van het vruchtbeginsel in het midden, bij Ewyckia en

Kibessia tegen de wanden van hetzelve, en bij de overige geslachten zijn zij door kleine stoelen of plaatjes

aan de spil van het vruchtbeginsel vastgehecht. De stijl is bij de meeste soorten rolrond en de stempel

als een puntje of kopje, zelden gedeeld.

De vrucht heeft veel verscheidenheid. Zij is bij al de Indische soorten geheel of gedeeltelijk door den

kelk bedekt en met dezen zamengegroeid. De kelk deelt bij de meesten in de uitgroeijing en verandert

soms geheel van vorm, door de mindere vergroeiing van zoom, en van zelfstandigheid door de zamen-
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groeijing met de vrucht. De vrucht is eene bes, eene drooge bes of zaaddoos. Besaardig is zij bij

Medinilla, Pachycentria, Pogonanthera, in welke al de deelen saprijk worden; bij Dissochaeta, Aplec-

trum, Creochiton is zij minder saprijk; nog drooger bij Marumia; bij Melastoma is de vrucht droog,

maar groeijen de zaaddragers vleezig uit, en bij Kibessia en Ewyckia neemt de kelk, voornamelijk in

dikte toe. De openspringende vruchten zijn allen loculicidae; zij springen geheel open en laten het

staandertje naakt: Ochthocharis; of tot op of over het midden, blijvende door de kelkbuis omsloten:

Osbeckia, Anerincleistus, Phyllagathis; of aan den top door klepjes, aan de binnenzijde losgaande:

Sonerila; of aan den top door klepjes, aan de buitenzijde vrij: Driessenia; of de kelk en vruchten ver-

droegen en scheuren als vezels van elkander: Astronia. De zaaddrager heeft bij de meeste soorten de

zelfstandigheid der vruchtbekleedsels, doch wijkt bij Melastoma, zoo als de Heer Blume te regt aan-

merkt, af, dewijl hij hier vleezig wordt en daardoor het openbarsten der vrucht veroorzaakt. Hij heeft

vele kleine, door vliezige randjes omgevene holten. De zaden zijn talrijk en zeer klein, of minder talrijk

en grooter, digt tegen elkander geplaatst, kromloopend (campylotropa) : Melastoma, Osbeekia, Otan-

thera; gelijkloopend (anatropa): bij de andere geslachten. De laatsten, gewoonlijk de regte genoemd,

zijn onregelmatig hartvormig bij Sonerila; hoekig, piramiedvormig, soms bijna halfrond, bij velen;

strooachtig bij Astronia. Het eene gedeelte derzelve, dat de kern bevat, is rond of onregelmatig hoekig;

het andere, dat de raphe inneemt, is bij de meeste soorten vlak; bij Ewyekia, Driessenia, enzv. als-

een klein vleugeltje; bij Sonerila rond, grooter dan het kerngedeelte. De testa is bij de meeste soorten

hoornachtig, met kleine, hoekige gaatjes of met slingerende, netsgewijze verbondene ribben; bij Astronia

vliezig, uit langwerpige cellen bestaande. Op haar is de navel bij Melastoma van eene cirkelvormige

gedaante; bij de anderen is hij minder duidelijk en soms als een krans van cellen zigtbaar. Van dezen

gaat de raphe langs bet zaad, tot aan den voet of tot aan de zijde van den voet, naar de chalaza, die bij

Astronia aan den voet, en bij de anderen meer naar de zijde van het zaad ligt. De raphe is bij al de

onderzochte soorten onverdeeld. Het mesospermium heeft alleen bij Astronia eene celaardige, eenigzins

belangrijke ontwikkeling. Het tegmen is bij allen vliezig. De kern is rolrond: Astronia; eivormig:

Medinilla; gebogen rolrond: Melastoma. Bij de meesten zijn de zaadlobben het dikste en vormen deze

een derde van de kern; maar bij de Melastoma is het worteltje het dikste.

De groeikracht van eenige soorten dezer familie is opmerkelijk. Zij vertoont zieh bij Phyllagathis in

de bladen, die in drie maanden drie vierkante ellen oppervlakte ontwikkelden; bij Melastoma en Och-

thocharis openbaart zij zich in de uitgroeijing der stengen en loten; bij velen in de vorming der bloemen.

Ook bij de laatsten is zij ongelijk, zoodat zij öf den kelk óf de bloemkroon begunstigt. Even als bij al

de door mij waargenomene, gedraaide bloemkroonen, zijn de bloembladen in de jonge knoppen geheel

regt en vrij. Eerst later groeijen zij rondom elkander, en vormen aldus den gewoonlijk kegelvormigen

knop. Voor zoover ik heb waargenomen, openen zich de bloemkroonen des morgens en blijven zij,

eenmaal geopend zijnde, tot haar afvallen of verwelken, in dienzelfden toestand. — De stuifdraden

openbaren, in hunne ontwikkeling nagegaan, de oorzaak van de eigenaardige rigting en opening der

helmknopjes. In zeer jonge knoppen zijn zij regtstandig; vervolgens zijn de helmknopjes omgebogen en

tusschen het vruchtbeginsel vastgekneld. In een later tijdperk, wanneer de kelkbuis reeds grooter ge-

worden is, zijn de helmknopjes meer verlengd en nog steeds tusschen de kelkbuis en het vruchtbeginsel.

Botanica. 5g
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in eigene hokjes besloten, of digt naast elkander geplaatst. Dan begint, wanneer het helmknopje ge-

vormd is, de uitgroeijing van den helmknoop en van den helmknop. Over het algemeen is het mij voor-

gekomen, dat de ombuiging van de helmdraden, alleen bij de aanhechting van den helmdraad en helm-

knoop plaats heeft, dat de helmdraad regtop groeit en dat de helmknop naar binnen gebogen is. De

meerdere vergrooting van den helmdraad in den jongen knop schijnt dus de eerste ombuiging te veroor-

zaken. De beknelling van de helmknopjes tusschen kelkbuis en vruchtbeginsel is daarentegen de oorzaak

van de verdere eigenaardige zamenstelling. Het bovenste gedeelte van den helmknop wordt daardoor

ingesloten en soms zeer verlengd. De zeer jonge helmknopjes zijn regelmatig, en eerst later nemen zij,

door de onregelmatige ontwikkeling, den eigenaardigen vorm aan. Echter kan het onderzoek van de

ontwikkeling, even als de vergelijkende beschouwing van de verschillende geslachten, gemakkelijk den

gewonen grondvorm aantoonen. Zeer jong zijnde, bestaan de helmknopjes uit twee, in tweeën verdeelde

hokjes. Dan zijn voornamelijk de twee hokjes zigtbaar en de tusschenwanden bijna geheel tot randjes

zaamgetrokken of als vliesjes aanwezig. Tevens verlengt zich het bovenste gedeelte in eene buis, en het

gewone zamenstel der hokjes wordt tot het benedenste gedeelte der helmknopjes bepaald. De opening

door poren, aan velen eigen, wordt door de ontwikkeling veroorzaakt, en is een gevolg van de buis-

vormige uitgroeijing van een gedeelte der helmknopjes. Jong, zijn zij geheel gesloten, en zelfs in eenen

zeer ontwikkelden toestand zijn er vliezen in de opening aanwezig, of bestaat de opening uit gescheurde

lobjes: Phyllagathis. Het openspringen door een' of twee poren staat in verband met de meerdere of

mindere uitgroeijing van den tussehenwand der helmknopjes. Is deze niet in verhouding tot den groei

der helmknopjes, dan ontstaat er één poor
j

is de uitgroeijing gelijkmatig, dan springen de knopjes door

twee poren open. De geslachten Melastoma en Dissochaeta leveren hiervan duidelijke bewijzen, —
De bevruchting, na de opening der bloem geschiedende, wordt door de, zamentrekkend op de stuif-

meelhokjes werkende en daardoor de uitstorting van het stuifmeel bevorderende, zonnewarmte begun-

stigd. — De ontwikkeling der kiem begint boven in het ei, digt aan den mond, of beneden in hetzelve,

digt bij de chalaza. In het eerste geval zijn de cellen van de chalaza, die men zeer goed den kiemknop

kon noemen, verlengd tot aan den mond van het ei, en komen daar met de stuifmeelbuizen, wier werking

geheel opwekkend schijnt te zijn, in aanraking; in het andere geval dringen deze buizen dieper in de

eitjes, tot op de hoofdstof der chalaza.

De eilanden Java, Sumatra en Borneo zijn, voor zoover het onderzoek strekt, het rijkste aan deze

familie. Over het algemeen heeft ieder derzelve zijne eigene soorten en ook enkele hunne eigene ge-

slachten. Borneo heeft Driessenia, Dalenia; Sumatra Anerincleistus; beiden bezitten in Phyllagathis

en Ewyckia aan Java vreemde geslachten. Dit eiland heeft daarentegen Creochiton. Daarenboven is

Java het hoofdland voor de Medinilla, en bezit met Sumatra de meeste soorten van Dissochaeta. Aan

Melastoma zijn zij even rijk, en Marumia behoort vooral op Sumatra en Borneo te huis. Op deze eilanden

groeijen die gewassen, van het zeestrand tot boven de 2000 N. ellen hoogte. Zonnige drooge en

beschaduwde vochtige plaatsen hebben hare Melastomaceae. Betreden wij de vlakte van Borneo’s

zuidoostkust, dan vinden wij soorten van Melastoma met purperkleurige bloemen ,
Ewyckia met helder

blaauwe bloemen, over de vlakte verspreid of langs den boschzoom groeijende, en somwijlen Pachycentria

met hare kleine bloempjes en stijve witgrijze stengen. Elders vermengt zich met deze eene helder groene.
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naauwelijks eenige voeten hooge Astronia. Van de vlakte het gebergte beklimmende, verschijnen in

de schaduw, de door bloemenpracht voortreffelijke en zich om de stammen windende Marumiaj op de

opene plaatsen Melastoma en in de schaduw de nederig groeijende Sonnerilae. Langs de rivieren

hebben Ochthocharis hier en daar de moerassen ingenomen
j
groeijen meer ontwikkelde Melastoma op

de hoogere oeversj zijn Ewyckia een sieraad van de hellingen der heuvels; klimmen Marumiae, met

Dalenia door bloemenpracht wedijverende, tegen de boomen op, en verlevendigen Pogonantherae de

naakte bogten van de verdeelde takken. Ook aan Sumatra’s bodem strekken deze gewassen tot eenen

uitmuntenden tooi, als herscheppende zij de vlakte in een bloemenveld. Hetzelfde is hier met Melastoma

het geval. Boschwaarts, langs de rivieren, blijft deze soms hoofdplant, en in de schaduw zijn vooral

de steenrijke oevers, met kleine, doch door kleur en vorm opmerkelijke Sonerila gesierd. De vleezige

Medinilla zijn daar het talrijkst. Meer binnen in de bosschen prijkt de bodem met de purper-

bladerige Phyllagathis; groeijen de blaauwe, bloemendragende Kibessia soms zeer talrijk, en trekken

Marumia en Dissochaeta door steng en bloemen de aandacht. Hooger in het gebergte vermindert

Kibessia, en wordt zij door Astronia vervangen. Java vertoont, door de uitgroeijing der soorten dezer

familie, zijne buitengewone vruchtbaarheid. De Melastoma, welke op den, aan diamanten rijken grond

van Borneo naauwelijks eenige duimen bereiken, zijn hier tot eenige ellen uitgegroeid. In zijne bos-

schen is dit geslacht menigvuldiger, dan op de andere eilanden. Hier groeijen tevens talrijke, kleine

Sonerilae, klimmende Dissochaeta en soms Marumia. Langs de boorden der rivieren trekken de Medi-

nilla, zoo door getal als ontwikkeling, door hare rijke bloempluimen en wasachtige beziën, de opmerk-

zaamheid. Doch boven allen munt de Astronia spectabilis uit, en draagt haren naam met het grootste

regt.

OSBECKIA. Linjv.

Het geslacht Osbeckia werd door den stichter vermoedelijk voor de Osbeckia chinensis gemaakt en is

vrij juist door hem gekenmerkt. Later heeft het door verschillende schrijvers zoodanige veranderingen

ondergaan, dat het een mengsel is geworden van planten, noch aanzien, noch kenmerken gemeen

hebbende. Met zijne wezentlijke kenmerken hersteld — een’ discus uit schubjes bestaande, vierhokkige,

in het bovenste gedeelte loculicide openspringende zaaddoozen, kromgebogene zaden — zal het eene

natuurlijke groep vormen met O. linearis, Zeylanica, enzv. O. Wallichii, O. stellata en ternifolia zullen

uit het geslacht Osbeckia moeten verwijderd worden, en een nieuw geslacht vormen. Haar aanzien,

de vorm van den kelk, de, in eenen dubbelen krans verdeelden discus en de wijze van openspringen,

geven hiertoe genoegzamen grond, en doen mij voor deze gewassen den naam Ceramiocalyx, die op

den vorm van den kelk doelt, voorstellen. Osbeckia glomerata, mede door mij in het Rijks Herbarium

gezien, behoort evenmin tot Osbeckia. Zij mist al de eigenaardige kenmerken van dit geslacht; eene

opmerking, welke voor meerdere Amerikaansche soorten kan geldig zijn, en aan het onderzoek van hem,

die de zoodanigen bezit en de kennis dier voorwerpen wil bevorderen, wordt aanbevolen. Het geslacht

Osbeckia verschilt van Lasiandra, waarmede het vermaagschapt is, in aauzien en kenmerken, vooral

door den vorm der zaden, welke, naar de afbeeldingen van Martius te oordeelen, anatropa in het

Amerikaansche geslacht zijn.
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OSBECKIA LINEARIS. Bl.

In de lagere streken van Java en Sumatra tiert deze soort gezellig op kleiaardige gronden, tussehen het

gras. Haar bloei is in den droegen tijd, en vóór den regen zijn hare kapsels rijp en opengesprongen.

Het aanzien dezer plant en dat der in de Molukken verzamelde, is gelijkvormig, doeh in de kenmerken

bestaat eenig versehil, waardoor beide zouden kunnen gescheiden worden.

Behalve de buitengewone verlenging van den snuit der helmknopjes, heeft deze soort nog soms den

stijl spiraalsgewijze gewonden en den stempel naar de opening der helmknopjes gebogen.

MELASTOMA. Burm.

Caltcis tubus truncato-ovoïdeus, squamulis paleis vel setis vestitusj limbus quinque- rarius sexfidus,

laciniis cum totidem appendicibus alternantibus, deciduus. Petala 5—6. Stamiha numero duplo

petalorum, saepe longitudine subaequalia. Antherae oblongo-lineares, poro dehiscentes, connectivo

inaequali in aliis calycis laciniis oppositis saepe elongato, in aliis petalis oppositis breviore antice biauri-

culato vel emarginato, postice nudo. Ovarium calyci semiadhaerens, disco carnoso excavato coronatum

setigerum. Stylus teres, apice subincrassatus. Stigma punctiforme. Capsula baccata 5-locularis,

irregulariter disrumpens. Semina cochleata, hilo circulari micropylae punctiformi approximato.

Het geslacht Melastoma bevat drie eigenaardige groepen, die zoowel door haar uiterlijk aanzien, als

door hare bepaalde kenmerken kunnen worden onderscheiden. De eene heeft M. polyanthum tot grond-

vorm, de andere M. asperum en de derde M. pulcherrimum. In ieder derzelve is vooral de bekleeding

een in het oogvallend middel ter onderscheiding, en de vorm van den helmknoop een bij het onderzoek

belangrijk kenmerk.

De bekende soorten zijn bezuiden het Himalaya gebergte, op de Sunda-eilanden en in Polynesië

verzameld. Opmerkelijk is het, dat zoo weinige soorten op het vasteland van Indië voorkomen, en dat

M. denticulatum op Nieuw-Caledonië, M. taitense op Otaheite, en talrijke soorten in de Sunda-eilanden

gevonden worden. Op deze laatste behooren de meesten tot die kenmerkende gewassen, welke het

aanzien of de physionomie der streek uitmaken. Gezellig verspreiden zij zich daar, hetzij met Myrtus

tomentosa, hetzij met Psidium, over vlakten en bergruggen, soms tot aan het oorspronkelijke bosch,

doch dikwerf worden zij door het Glagagras (Imperata) verdrongen. In de bosschen nemen weder

anderen aanzienlijke ruimten in en worden daar door de steile hellingen begrensd. Hun voorkomen

staat eigenaardig met hunne standplaats in verband. In vruchtbare gronden of in lage streken vonden

wij M. polyanthum, enzv. met de schubvormige, teedere bekleeding
j
op droogere gronden verzamelden

wij M. Boryanum, enzv. met de stevige borstelharen, en in de hoogere bergstreken van den Gédé enzv.,

aan de koude winden blootgesteld, werd gewoonlijk M. setigerum met zijne harde, broze bedekking

en bultige bladen waargenomen.
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Melastoma is door uitwendige overeenkomst, met Lasiandra, Chaetogastra, Pleroma, enzv. verwant.

Het laatste geslacht heeft daarenboven veel overeenkomst met Melastoma door de kenmerken, welke

De Candolle opgeeft, doch is, indien Rhexia viminea (Lasiandra Maximiliana Mart.) wezentlijk eene

Pleroma zij, ligtelijk van Melastoma, door eenige kenmerken te onderscheiden. Deze plant heeft, vol-

gens de afbeelding, geen’ discus op het vruchtbeginsel, vermoedelijk ovula anatropa, boven, door

spleten openspringende zaaddoozen, enzv.

I. MELASTOMA POLYANTHUM. Bl.

Onder dezen naam heb ik verscheidene vormen van Java en Borneo vereenigd, die, hoewel zij eenig

verschil opleveren, niet genoegzaam onderscheiden zijn, om als bijzondere soorten beschouwd te

worden. De vormen van Java, waarop de Hoogleeraar Blume reeds de aandacht vestigde, hebben een

aanmerkelijk verschil in de grootte der bloemen: de langs de rivier Tjisidani groeijende gewassen hebben

gewoonlijk kleinere bloemen, dam die, welke in de velden verspreid staan. Die van Borneo zijn naar

hunne standplaats te onderscheiden. De langs de Doeson-rivier verzamelde voorwerpen komen het

meest met die van Java overeen. Zij groeiden over het algemeen in vruchtbare gronden. Hunne be-

kleeding is, even als die der Javaansche, niet zeer opmerkelijk. In den vorm der bladen bestaat bij

hen eenen overgang van het eironde, aan het einde afgestompt, naar het elliptische. In het water

groeijende of op plaatsen, die soms onderloopen, ontwikkelt zich de plant en worden al de deelen langer,

doch ook losser, terwijl de bekleeding insgelijks toeneemt.

Bij Banjermassing en hooger langs de rivier wast een breed- en een smalbladerige vorm. Beiden

hebben de takken met eene digte, tegen de steng aangedrukte of meer openstaande, schubvormige,

bruine bekleeding. Hunne bladen zijn voornamelijk van onderen digter behaard. Aan den berg

Pamatton groeit, in eenen diorietbodem, een vorm, welks uiterlijk aanzien het zoude billijken, dat hij

als eene bijzondere soort wierde aangeduid, ware het niet, dat de kenmerken, hoe bepaald ook aan

eenige individuen eigen, bij andere minder bepaald voorkomen, en, vooral met die van Banjermassing,

te veel overeenstemmen. De bekleeding verdient, door hare bijzondere ruwheid op de takken en door

hare digtheid op de bladen, de opmerking. Daarenboven zijn de kelkslippen dikwijls zeer ontwikkeld

en gewoonlijk vóór de opening van den kelk te zamengedraaid. In eenige bloemen staan zij vervolgens,

door de uitgroeijing der tusschenruimten, aan den voet van elkander, doch in andere bloemen aan den-

zelfden tak zeer na aan elkander geplaatst. Eene andere verscheidenheid werd bij Poeloe-lampei, in

eenen kiezelaardigen grond verzameld. Deze is soms naauwelijks eenige duimen hoog. Hare bloemen,

over het algemeen van dezelfde grootte, als de kleinbloemige vorm van Java, zijn niet zeer talrijk,

zoodat sommige stengen drie, anderen slechts eene bloem dragen.

Deze, door uitwendige oorzaken te weeg gebragte mindere ontwikkeling, gaat gepaard met een ander

onderscheid in den vorm en de grootte der kelkslippen, welke dikwerf langer zijn, dan de kelkbuis en

eene bijna lijnvormige gedaante hebben.
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Bij de opgegevene onderscheidingen kunnen nog die gevoegd worden, welke het onderzoek der

bloemen oplevert. Zij zouden, inzonderheid de eigene vormen der oortjes van den helmknoop, tot

kenmerken kunnen dienen. In de voorwerpen van Java en Pamatton zijn de oortjes van de kortere

helmdraden sikkelvormig, die der langere stomp. In de voorwerpen van Banjermassing zijn die der kor-

tere knodsvormig, die der langere met stompe, naar boven gekeerde punten. De voorwerpen van de

Doeson-rivier hebben de oortjes der korte, als kleine kegeltjes en die der langere met spitse, naar

boven gekeerde punten. De met lange kelkslippen voorziene gewassen van Poeloe-lampei hebben, wat

de gedaante dezer oortjes betreft, vele overeenkomst met die van de helmdraden der planten van

Banjermassing.

In gunstige standplaatsen groeit M. polyanthum tot twee ellen hooge struiken. Zijne langwerpige,

soms bijna ronde kroon, is gewoonlijk geheel met rozenroode of licht purperroode, rozenvormige bloe-

men bedekt, welke tusschen de licht groene bladen verspreid zijn.

Hij vormt in het algemeen geenen hoofdstam, maar verspreidt zijne loten naar alle zijden uit een’

stronk, even boven den grond. Zonnige of niet digt belommerde oorden, vooral de eerste, zijn zijne

voornaamste standplaatsen. Hier groeit hij in kleine groepen of gezellig; op Java vooral in gezelschap

van Psidium, met hetwelk hij geheele streken van vroeger bebouwd geweest zijnde gronden bedekt—
groeiplaatsen, welke hem, volgens Rumphius, ook op Ambon eigen zijn. Op Borneo groeit hij gezellig

aan den Pamatton en te Poeloe-lampei, doch op geene dier plaatsen is zijne ontwikkeling aanzienlijk

genoeg, om eenen merkbaren invloed op het aanzien der streek uit te oefenen. Hier hebben deze

planten haar aanzijn aan den bodem ontwoekerd, terwijl op Java de bodem aan de plant overmaat van

voedsel schenkt.

II. MELASTOMA ERECTUM. W. Jack.

De beschrijving van Jack doet mij vooronderstellen, dat de plant, op Bantam door van Hasselt, en

door mij op den Javaanschen berg Bebakti, ongeveer ter hoogte van 650 N. ellen verzameld, dezen

naam moet dragen. Door hare groeiplaats in digte bosschen wijkt zij reeds van M. polyanthum af,

terwijl hare groeiwijze meer gestrekt en haar loof ijler zijn. Voorts komen daar nog andere kenmerken

bij, vooral de bekleeding der plant in het algemeen en van den kelk in het bijzonder. Deze doet de

plant gemakkelijk onderscheiden. Zij geeft haar een zeer ruig voorkomen en bestaat uit toegespitste,

langwerpige, drooge, vliezige schubjes of strooblaadjes op de kelken, uit kleinere schubjes op de takjes

en uit wollige haren op de ondervlakte der bladen.
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III. MELASTOMA LANUGINOSUM. Bl.

Deze soort is zeer vermaagsehapt aan M. Walliehii D. C., van hetwelk zij door de bekleeding, voor-

namelijk der hoofdnerven, versehilt. Deze kan desgelijks dienen om haar, op het eerste gezigt, van

M. ereetum af te zonderen. Ook komt de, over het algemeen stomp eivormige, gewoonlijk korter

gesteelde vorm der bladen, alsook de meer zamengedrongene bloeiwijze hierbij in aanmerking. Bij

nader onderzoek dienen tot deze afseheiding ook de oortjes van den helmknoop, welke bij M. ereetum

sikkelvormig, puntig, en bij M. lanuginosum bijna rond zijn. Het voorkomen dezer plant is struikaardig.

Uit eenen korten stam of stoel sehieten bijna loodregt, tot eene hoogte van twee tot drie ellen, onder-

seheidene stengen, welker hooger gedeelte vooral, van takken, met eenigzins van elkander verwijderde

bladparen voorzien is. Het lagere gedeelte dezer stengen is dikwerf bladerloos. De geheele plant heeft

eene geelgroene, soms naar het bruine trekkende kleur. Hare aan het einde der takjes geplaatste bloe-

men zijn lieht rozenrood. Zij versierde het hoogere gedeelte van den tegenwoordigen top des heruehten

bergs Papandayang, waar zij tegen het donkergroen van de Myrica eene aangename sehakering te

weeg bragt. Daarenboven was zij op de steile en zonnige plaatsen van den berg Salak vrij menigvuldig

en aanmerkelijk ontwikkeld.

IV. MELASTOMA JACKIANUM. Khs.

M. ramulis squamulatis
,

foliis oblongo-ovatis acutis basi obtusis supra setosis subtus setosis nervis squamulatis

,

floribus corymbosis ternis vel solitariis
,
calyce paleaceo

,
staminibus alterais connectivo elongato biauriculato.

Arbuscula duorum triumve metrorum, habitu varia; rami saepe distantes, subtetragoni, squamulis

parvis triangularibus vestiti, einerei; ramuli oppositi, ereeto-patentes, apieem versus saepe ineurvati,

quadrangulares, quadrisuleati, squamulis triangularibus muniti; — novelli eompresse tetrangulares,

dense squamulati; rami ramulique saepe nodosi vel dilatatiin ramulorum et foliorum insertione, ibidem-

que squamuloso-setosi. Folia deeussata, ereeto-patentia, oblongo-ovata, basi obtusa, apiee aeuta

apieulata, subintegerrima vel minute erenulata, supra setosa setis margine erebrioribus, subtus setosa

in nervis eum squamulis elongato-triangularibus, eoriaeea, 0,10 longa, 0,035 lata, quinquenervia

:

nervi eurvati in apiee folii eum nervo mediano eonfluentes. Gemmae elongato-conieae
, dense setosae et

squamulosae, foliolis eonduplieatis; petioli semiteretes, supra suleati, squamulati, 0,01 longi. Flores

terminales, raro axillares, corymbosi, terni vel solitares; peduhculi subtetragoni, paleaeei. Alabastrum

ovoïdeum, braeteis duabus subrotundatis obtusis extus in medio paginae squamulosis involueratum.

Caltx tubo elongato-eampanulato, paleis lanceolatis imbrieatis dense vestito, limbo quinquepartito

;

partes ante anthesin eonvolutae, apiee saepe contortae, breviter triangulatae, aeutae, in medio palea-

ceae, marginae ciliatae. Corolla pentapetala, fauei calyeis inserta, aestivatione eonvolutè; petala

cum laeiniis calyeis alternantia, late obovata, obliqua, obtusissima, sparse ciliata, glabra, laete rosea.

Stamina 10, inaequalia, 5 majora ealyeis laeiniis, 5 minora petalis opposita; filamenta subaequalia,

magnitudine parumper diversa; antherae oblongae, apiee reeurvae, basi obtusae, intus suleatae, apiee

poro unico pollen emittentes, connectivo majorum elongatum falcatum in insertione in auriculas duas
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acutas producto, connectivo minorum brevi ad basin lateris interni cum auricuiis duabus obtusis. Ovarium

diniidia parte cuni calyce concretuni, disco peri^yno carnoso coronatum, subrotundunij partc libera

sctosuni^ quinquclocularCj loculis multiovulatis^ ovüla placcntas triangularcs tegcntia. Stylus tcrcSj

sigmoïdeus, glaber^ stigma papillatum, capitatum. Capsula calyce inclusa, rotundo-ovoïdea, apice

conslricta annulo sctaruin coronata, irregularitcr tanien sacpc circuinscissc disrurnpens, (juinquelocularisj

DISSEPIMENTA subcoriacca. Placentae triangulares, carnosae, purpureae, lamellae ope axi affixae. Semina

numerosa, minuta, basi in placenta immersa, compresse cochleata, apice rotundata, basi truncata, albidaj

HiLUM circulare, excavatunaj exostomium curvatum. Testa crustacea, foveolataj tegmen membranaceum.

Embryo hippocrepiformis, cylindricus, radiculè obtusiusculè, cotyledonibus obtusis.

Crescit in parte occidentali Sumatrae»

De gewassen, onder den naam M. Jackianum vereenigd, vormen, door de groeiplaatsen in hunne

ontwikkeling gewijzigd, struiken, van twee tot drie, somwijlen van meerdere N. ellen hoogte. In de

lage streken van Bangkahoeloe tot aan Priaman, groeiden zij gewoonlijk in korte, zaamgedrongene,

digte struiken, tusschen Myrtus tomentosa, Melanthesa, Gloehidion enzv., als gezellige planten. In de

hoogere, bij Padang-bessie, hadden zij meerdere lengte. Hier was hunne groeiwijze slanker en de

afstand van de takken, bladen en bloemen onderling grooter. Daarbij hebben de laatsten een veel losser

weefsel en zijn de stengen en takken ook met een los en ligtelijk verdroogend celweefsel opgevuld. Over

het algemeen is aan deze gewassen een geelgroen, op de bovenvlakte eenigzins donkerder loof eigen,

en hebben zij purperkleurige bloemen, welke de kroon gewoonlijk aan alle zijden omgeven. Deze ge-

wassen bieden, bij een naauwkeurig onderzoek, eenig versehil, hetwelk, de uitersten genomen wor-

dende, tot de afzondering van enkelen, onder eigene soortnamen, zoude aanleiding geven. Sommigen

hebben de bladen minder behaard, de schutblaadjes kleiner, soms lancetvormig of langwerpig, de

strooaardige schubjes der kelken lang en smal, of korter, de kelkslippen verlengd of kort. Deze vorm,

welke Gijmnanthum konde genoemd w'orden, komt in de bovenlanden voor. Anderen hebben de

schubjes der takjes openstaande, de bladen fijner behaard, dikwijls tamelijk lange kelkslippen en stompe

oortjes aan den helmknoop. En, als derde vorm, zouden de slanke gewassen van Padang-bessie kunnen

genomen worden, die door langwerpiger bladen en de digte plaatsing der schubjes van den kelk te

onderscheiden zijn. Al deze onderseheidingen gaan echter in elkander over, en zelfs de vorm der schut-

blaadjes is, blijkens de aan denzelfden tak voorkomende verscheidenheid, een zeer onzeker kenmerk.

Door haar voorkomen is deze soort vermaagschapt óf aan M. polyanthum, óf aan M. sylvaticum,

naarmate zij meer of minder slank is uitgegroeid. Zij verschilt van beiden, als ook van Melastoma mala-

bathrieum, vooral door de bekleeding van den kelk.

De opengesprongene vruchten, in welke de zaden, als geelwitte korreltjes, over eene donker purper-

kleurige, vleezige stof liggen, worden soms, wegens het eetbare vleesch der zaaddragers, geplukt. Ook

zijn zij dikwerf het voedsel van de langstaartige lijster.
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V. MELASTOMA PUNCTATUM. Khs.

M. ramulis squamatis
,

foliis oblongo-ovatis acuminatis basi obtusis supra setigeris subtus setigeris vel punctatis nervis

squamatis, floribus corymbosis vel solitariis, calyce scarioso-squamato laciniis linearibus acuminatis, staminibus alternis

connectivo elongato hamato-appendiculato.

Arbüscula. 3—6 metrorum, stirpibus pluribus e trunco brevi productis, strictis, subteretibus, glabrius-

culis, cinereo-fuscisj rami pauci, praesertim versus apicem conferti, erecto-patentes vel patentes, subte-

retes, glabrescentes
;
ramuli oppositi vel deeussati, axiles saepe abortivi, ereeto-patentes, obtuse qua-

drangulares, novelli compresse quadrangulares et quadrisulcati, dense squamati, squarais elongato-ovatis

acuminatis serratis scariosis in nodis ovato-linearibus vel setiformibus. Folia versus apicem ramulorum

aggregata, decussata, patentia, oblongo-ovata, acuminata, basi obtusa, crenulata, supra setigera,

subtus in nervis primariis squamata et in nervis secundariis venisque setigera vel abortu setarum punc-
i

tata, coriacea, quinquenervia, nervis mediis supra basin folii productis, nervis lateralibus margine

approximatis minoribus e basi progredientibus, 0,035 lata, 0,09 longa; petioli semiteretes basi incrassati,

supra canaliculati, squamis setisque scariosis tecti, 0,015 longi. Gemotae cuneiformes, setosae. Flores

in ramulorum apicibus terminales, solitares, terni vel plures, subcorjmbosi; pedunculi triangulares,

aciebus acutis, dense scarioso-squamulati. Bracteae sessiles, basi pedunculorum insertae, solitares vel

geminatae, elongato-ovatae, acuminatae, supra ad basin glabrae versusque apicem setosae, subtus squama-

tae, subcoriaceae, uninerves. Alabastrum ovoïdum. Calycis extus squamis lanceolatis dentatis scariosis

vestiti^ TUBUS campanulatus, obscure pentagonus, basi obtusus^ limbus quinquepartitus, partibus linea-

ribus, acuminatis, intus supra basin setosis, tubo longioribus, deciduis, aestivatione contorta, appendi-

cibus quinque cum laciniis alternantibus lanceolatis. Corolla subcampanulata, pentapetala, aestivatione

contortè in alabastrum obtusuni’ petala infra faucem calycis inserta, oblongo-obovata, obtusa, apice

barbata, basi in unguiculam angustata, utrinque glabra, 0,02 longa, 0,01 lata, subcoriacea, purpurea.

Stamina 10, alterna inaequalia; filamenta calycis et corollae partitus opposita, recta vel paulo curvata,

subtetragona, glabra, carnosa; awtherae minores corollae oppositae, elongato-ovatae, obtusae, basi sub-

cordatae, antice sulcatae, postice subrotundatae, connectivo abbreviato, antice in auriculas duas falcatas

acutas producto; antherae majores formae ejusdem, connectivo fere longitudine loculorum, curvato,

antice in auriculas duas hamatas obtusas producto, semiterete, glabro. Ovarium ad duas tertias partes

usque vel semi-adnatum, ovoïdeum, acutiusculum, setosum, disco annuliformi setoso terminatum, quin-

quelocularej ovula numerosa, placentas subcylindricas lamellae ope axi affixas tegentia. Stylus apice

recurvus, teres, basi crassior, glaber; stigma calycem spectans, apiculare, subcapitatum, papillosum.

CaPsula calycis tubo ovato-globoso disrupto cincta, rotundato-ovoïdea, apice in tubum campanuli-

formem attenuata, setosa, irregulariter disrumpens, coriacea vel subcrustacea
,

quinquelocularis.

Dissepimenta cartilaginea. Spermophorum lamellae versus marginem dilatatae ope axi loculi affixum,

obtuse triangulare, extremitatibus acutum, foveolatum, carnosum, purpureum. Semina minuta, nu-

merosa, in foveolis placentae disposita, placentas seriatim tegentia, approximata, nephroïdea, extremi-

tate inferiore majore et crassiore, compressa, albida; hilum basin seminis occupans, circulare, mar-

ginatum, margine in latere exteriore latiorej omphalodium in parte interiore hili rectangulare, chalazae

approximatum; micropila hilo approximata, uncinata. Testa foveolata, foveolis circularibus radiatim
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e circulo centrali versus marginem progredientibus, crustacea; tegmen membranaceum. Embryo se-

minis cavitatem replens, subhippocrepiformis, teres, extremitatibus obtusus, carnosus, albusj radicula

duas tertias partes embryonis occupansj cotyledones adpressae.

Crescit in sylvis Burangrang: Jaya.

De groeiwijze dezer plant doet vermoeden, dat zij van tijd tot tijd afsterft. Aan de meeste stronken

toch vonden wij overblijfselen van stengen tusschen de nog levende, die in grooter of kleiner getal uit

de stronken opgroeiden. Over het algemeen waren deze stengen regtstandig, vooral naar het einde van

takken voorzien, soms in dezelve verdeeld. Door de van elkander verwijderde bladen waren zij zeer

los en zonder kroon. Het loof is op de bovenvlakte donker-, op de ondervlakte lichtgroen. Tusschen

of tegen hetzelve komen de purperkleurige bloemen zeer goed uit. — Alleen aan den berg Burangrang,

op ongeveer 1500 ellen hoogte, is deze soort door ons waargenomen. Zij groeide daar gezellig in eene

vochtige streek, alle andere, kleinere gewassen verdringende.

Deze soort heeft in den vorm van den stijl het eigenaardige, dat hij aan het uiteinde zoodanig omge-

bogen is, dat de stempel daardoor boven de poren van de helmknopjes komt.

Van de reeds beschrevene soorten is deze, door de grootte en den vorm der helmknopjes en van den

helmknoop, alsook door de bedekking van de takjes en den kelk te onderscheiden.

VI. MELASTOMA ASPERUM. Bl.

Het aanzien dezer soort heeft veel van de vorige plant, en de verdere kenmerken zijn mede in vele

opzigten vrij gelijk. Bijzonder echter komt de vorm van de helmdraden ter onderscheiding in aan-

merking: hunne helmknopjes zijn een weinig meer gedrongen en hebben niet, als bij de vorige soort,

de uitstortingsporen aan den top, maar even beneden denzelven; ook wijkt de helmknoop èn door de

mindere uitgroeijing èn door den vorm af. Deze toch heeft aan de kortere helmdraden twee kleine,

puntige oortjes en aan de langere een vleezig, ingesneden lobje, hetwelk soms van enkele, draadvormige

aanhangsels is voorzien.

VII. MELASTOMA SETIGERUM. Bl.

Deze plant wordt aan den Gedé tot op 1700 ellen, aan den Salak tot op 1500 ellen, en aan den

Papandayang tot op dezelfde hoogte, boven den oceaan, gevonden. Zij groeit daar gezellig op de

vlakke ruggen of op de tusschen de jukken liggende kleine vlakten. Haar aanzien is gelijk aan dat van

M. punctatum, doch hare kenmerken doen haar gemakkelijk van hetzelve onderscheiden. Tot deze

onderscheiding komt onder anderen de oppervlakte der bladen bovenal in aanmerking. Deze hebben aan

de ondervlakte kleine groefjes en op de bovenvlakte priemvormige borstels, welke als het ware de punten

van de verhevenheden uitmaken. Na dit kenmerk volgt de bedekking der takken, uit kleine, ruitvor-
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mige, van boven getande, digt over elkander liggende, bruine schubjes bestaande. Daarenboven her-

inneren de kelkslippen M. punctatum , terwijl de vorm der helmdraden daarentegen nader aan dien van

Melastoma Jackianum verwant is.

VIII. MELASTOMA PÜLCHERRIMUM. Khs.

M. rainulis setoso-paleaceis
,

foliis ovatis vel oblonge ovatis acuminatis basi obtusis supra hirsutis
,
siibtus in nervulis

birsutis in nervis setoso-paleaceis
,
floribus solitariis vel ternis

,
calyce setoso-paleaceo

,
staminibus calycis laciniis oppo-

sitis connectivo elongato et petalis oppositis connectivo brevissimo,

Arbuscula 1—2 metrorumj truncus brevis; corona sphaerica vel obovoideaj stirpes plures ex eodem

trunco productae
j
rami subteretes,subtetragoni, in nodis incrassati, glabri, vel glabrescentes, cinerei, fusco-

maculati; ramuli versus apicem ramorum aggegrati, oppositi vel abortu alterni, ramulo axili abortiente

subverticillati, erecto-palentes, apicem versus incurvati, compressi, aciebus obtusis, bicarinati, paleis

setiformibus recurvis apice incurvis rubris vel purpureis tecti. Folia decussata, subpatentia, distantia,

ovata vel oblongo-ovata, acuminata, basi obtusa, in quibusdam subcordata, in aliis angustata, integer-

rima vel subcrenulata, crenulis setos emittentibus, supra hirsuta, hirsutie flexuosa, subtus in nervis

primariis setoso-paleacea, et in nervis secundariis hirsuta, coriacea, quinque-septemnervia, nervis tribus

vel quinque in foliorum apicem excurrentibus, 0,13 longa, 0,06 lataj petioli semiteretes, supra sulcati,

basi dilatati, setoso-paleacei, 0,03 longi. Flores in apice ramulorum terminales, solitares vel ternij

PEDUKCuu breves, subteretes, setis subuliformibus patentibus incurvatis muniti; bracieae geminatae,

basi pedunculi alHxae, suboppositae, sessiles, erectae, ovatae, acuminatae, supra glabrae, subtus

setosae, membranaceae, uninerviae. Alabastrum junius bracteis inclusum, adultius ovoïdeum, setoso-

paleaceum. Calycis tubüs campanulatus, setoso-paleaceus, paleis pluribus ex uno puncto productis

subuliformibus curvatis flavescentibus; limbus quinquepartitus, quinqueappendiculatus, deciduus, aes-

tivatione convolutè; partes elongato-triangulares, intus glabrae, extus setosae
j

appendices lineares,

apice dilatatae, obtusae, setigerae. Corolla pentapetala, aestivatione contorta obtusa
j
petala infra

limbi divisionem annulo inserta, patentia, obovata, obtusa, basi lata, subcarnosa. Stamina 10, inaequalia,

perigyna, laciniis calycis et petalis opposita; 5 majora petalis opposita, filamentis subteretibus glabris,

antheris subteretibus versus apicem tenuioribus sigmoïdeis poro apicali dehiscentibus, connectivo subte-

rete curvato antice in auriculos duos obtusos vel obtusiusculos producto longitudine antherarum loculi;

5 minora, antheris forma majorum et magnitudine paulo minoribus, connectivo brevissimo antice in auri-

culos duos parvos obtusiusculos producto. Ovarium dimidia parte cum calycis tubo concretum, ovoïdeum,

subpentagonum, vertice in discum carnosum excavatum attenuato, dense setosum, quinquelocularej

ovuLA numerosa, placentas teretes utrinque attenuatas lamellae ope axi aflixas tegentia; stylus basi disco

cinctus, rectus, teres, glaber; stigma apicale, truncatum, papillatum. Capsula immatura oblongo-pen-

tagona, vertice cylindro brevi discoïdeo coronata, dimidia parte cum calyce concreta, parte libera setosa,

quinquelocularis, epicarpio et mesocarpio coriaceo, endocarpio crustaceo. Placentae axi loculi lamellae

ope affixae, oblongae, extremitatibus obtusae, foveolatae, carnosae. Semina numerosa, parva, basi affixa,

seriatim disposita, nephroïdea vel hippocrepica, basi truncata, apice rotundata, compressa, foveolata.

Crescit in monie Bahay : Borneo.
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Explicatie Tab. 49. Figura speciei. 1. Alabastrum cum folio florali et bracteis. 2. Alabastrum, calycis parte abscissa.

3. Alabastrum, parte calycis et corolla ablata, antheris retroflexis. 4. Floris, corolla ablatè. 5. Floris, lon-

gitudinalis sectio
,
corolla et staminibus quibusdam ablatis. 6. Ovarium

,
parte seminifera aperta. 7. Capsula

immatura, calycis parte longitudinaliter abscissa. 8. Capsula eadem longitudinaliter dissecta. 9, 10. Semina.

Aan den heuvel Bahai, langs de oevers van de Doeson-rivier, groeide deze plant in eenen kiezel-

aardigen bodem. Als een ronde of eivormige struik met blinkend groene bladen en groote donker

rozen- of purperkleurige bloemen, versierde zij in augustus en september, met de geel-groene Ewyckia

gepaard, de onvruehtbare grijs-witte helling. Door den vorm is deze struik aan M. polyanthum

verwant, doch door de grootte, de helder roode kleur der bloem en inzonderheid door de bekleeding

der takjes niet alleen van deze, maar ook van al de beschrevene onderscheiden. De bekleeding, uit

priemvormige, openstaande, kromgebogene strooblaadjes gevormd, geeft aan de jongere deelen der

plant eene levendig purperroode kleur, en doet eenige verwantschap met M. macrocarpum en M. san-

guineum van Don vooronderstellen. De bekleeding der kelkbuis herinnert die der Osbeckia. Zij bestaat

uit verscheidene, aan één punt ontspringende borstelharen of uit bandjes, welke verschillend van lengte,

in borstelharen verdeeld zijn. In beiden zijn deze deelen met eene ronde bogt naar boven gerigt.

Deze soort is door ons alleen op den heuvel Bahai, langs de rivier waargenomen. Daardoor wordt

de mij gedane opgave waarschijnlijk, dat zij niet noordelijker, in het midden van Borneo hare standplaats

heeft, maar dat zij meer westelijk menigvuldiger is en zich dus langs de ruggen, welke tusschen de

groote Dajak-, de Kapoeas- en de Doeson-rivier gelegen zijn, verspreid heeft.

IX. MELASTOMA BORYAXUM. Khs.

M. ramulis setosis, foliis ovalibus vel ovalis acutis vel emarginatis basi acutiusculis supra appresse hirtis subtus hirtis

vel glabrescentibus nervis setosis, ftoribus lerminalibus
,

calycis laciniis lineari-triangularibus acuminatis, staminibus

connectivo elongato calycis laciniis et connectivo brevi petalis oppositis.

Früticülus magnitudine unius vel duo dodrantium, stirpibus pluribus ex eodum trunco brevi saepe

rhizomatoïdeo nodoso productis; caules subteretes, basi crassiores, in ramulorum insertione nodosi,

rimosi, cortice saepe in lacinias longitudinaliter secedente, glabrescentes, fuscij ramuli basi caulis saepe

alterni, apicem versus oppositi vel decussati, erecto-patentes, obscure tetragoni, novelli compresse tetragoni

sulcati, setis appressis brevibus in internodiis et setis longioribus subuliformibus in nodis ipsis munite.

Folia versus ramulorum apice conferta, opposita, ultima subverticillata, ovalia vel ovata, basi acutius-

cula in quibusdam obtusa, apicem acuta vel emarginata, crenulata, supra appresse hirta, subtus in nervis

primariis setosa, inter nervos hirta, adultiora glabrescentia, coriacea, trinervia, latiora subquinquenervia,

nervis lateralibus margine approximatis vix conspicuis, 0,04 longa, 0,015 lataj petioli subteretes, supra

sulcati, setosi, 0,005 longi. Gemmae sessiles, axillares, dense setosae. Flores in apicibus ramulorum ter-

minalesj peduivculi subteretes, dense setosi, breves; bracteae nullae vel subulataej alabastrum elongato-

ovoideum, attenuatum. Caltx aestivatione subcontortus, setis subuliformibus basi in tuberculos incrassatis
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tectus, tubo campanulato basi rotundato vel acutiusculo, limbo quinquepartito quinqueappendiculato,

deciduo, partibus lineari-triangulatis acuminatis utrinque setosis longitudine tubi vel longioribus, appen-

diculis inter calyeis lacinias dlspositis spathulatis setosis. Corolla infra faucem calycis inserta, penta-

petala, aestivatione contorta; petala calycis partibus alterna, obovata, inaequilatera, obtusa truncatave,

apice barbata, margine saepe undulata, glabra, subcoriacea, rosea, 0,035 longa, 0,02 lata. Stamiwa 10,

inaequalia, majora calycis partibus, minora petalis opposita; filamenta linearia, in medio longitudinis

latiora, glabra; antherae ovato-cylindricae, antice sulcatae, apice dehiscentes; connectivo majorum lon-

gitudinem loculorum superante, arcuato, obscure tetragono, intus ad basin in auriculas duas obtusas pro-

ducto; connectivo minorum brevi, intus breviter obtuse biauriculato. Ovarium calycis tubo duabus tertiis

partibus adnatum et paulo ultra eundem productum, oblongo-ovoïdeum, disco vertice carnoso setoso

cylindrico, parte libera setosum, quinqueloculare; ovula numerosa, placentas oblongas extremitatibus

obtusas foveolatas carnosas lamellae ope axi loculi alBxas tegenlia, campylotropa. Stylus basi annulo

discoïdeo cinctus, teres, versus apicem subclavatus, glaber; stigma cylindricum, parte inferiore subcon-

strictum. Capsula calycis limbo obtuse quinquedentato cincta, ovoïdea vel subrotunda, parte libera dense

setosa, irregulariter cum tubo calycis longitudinaliter vel in parte superiore circumscisse disrumpens,

epicarpio et sarcocarpio coriaceo, endocarpio crustaceo foveolato, quinquelocularis. Placenta carnosa,

obscure purpurea, profunde foveolata. Semina numerosa, minuta, tertia parte in foveolis placentae im-

mersa, erecta, seriatim disposita, difFormia, alia ovata angulata, alia inaequaliter nephroidea, foveolata,

foveolis serialibus approximatis circularibus; hilum micropylae approximatum, oblongum, marginatum,

omphalodio occupatum; microptla in apice, parte uncinata, seminis. Testa crustacea; tegmen membra-

naceum. Nucleus oblongo-ovoïdeus vel teres, curvatus, extremitatibus obtusus, parte cotyledonea

emarginatus, parte radiculari saepe apiculatus.

Crescit in monte Pamatton: Borneo.

Explicatie Tab. 50. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Alabastrum adultius. 3. Flos expansus. 4. Calycis tubus

longitudinaliter descissus cum ovario. 5. Calyx ciim fructuo immaturo. 6. Idem apice -visus. 7. Fructus

immaturus transverse dissectus. 8 et 9. Capsulae ruptae cum calycibus. 10, 11, 12. Semina.

Onder de gedaante van kleine, ééne tot twee span hooge, schraal van bladeren voorziene struikjes,

groeit deze plant aan den voet van den Pamatton. Zij is hier over de geheele zuidelijke helling ver-

spreid, groepsgewijze met Nepenthes gracilis de plaatsen innemende, waar de rotsen niet te naakt zijn.

Even als deze Nepenthes heeft zij eene soort van wortelstok, waardoor de plant bij te sterke droogte

behouden wordt. Door de grootte harer bloemen draagt zij bij, om aan het onvruchtbare land het

aanzien van den weelderigen plantengroei der tropen mede te deelen.

Vroeger is deze soort, even als M. nitidum, door mij voor eene verscheidenheid van M. porphyratum

gehouden. Deze planten verschillen evenwel onderling genoegzaam van elkander, om haar bijzondere

namen te geven en daardoor een nieuw onderzoek over de juistheid dezer afscheiding uit te lokken.

M. porphyratum, in de Molukken gevonden, heeft de bladen minder bekleed en de kelkbuis met lange,

kromgebogene, priemvormige strooschubjes bedekt; M. nitidum, aan den berg Sakoembang gevonden.

Botanica. 59
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verschilt door de schubvormige bedekking der takken, de priemvormige borstels der bladen en gewoon-

lijk door den oorsprong der beide zijnerven, welke even boven den voet van het blad, uit de andere,

naar binnen gelegene hoofdnerven, plaats heeft.

X. MELASTOMA NITIDUM. Khs.

M. ramulis squainulatis, foliis ovatis aculis basi obtusis vel angustatis, floribus solitariis, calycis setosi laciniis

oblongo-linearibus acuminatis.

Frutex 1—2 metrorum, stirpibus pluribus ex eodem trunco brevi productis erectis vel erecto-patenti-

bus teretibus glabrescentibus cinereisj rami sparsi, alterni, subteretes, squamulis subulatis basi incrassatis

arcte appressis sparsis vestitij ramuli versus ramorum apices dispositi, alterni vel oppositij ramuli axiles

saepe abortivi, obscure tetragoni, squamulati, in nodis squamis subuliformibus paucis saepe tribus obsiti,

fusci. Folia decussata, patentia, ovata, quaedam ovalia, basi obtusa vel angustata, apice acuta apiculata,

integerrima vel crenulata, supra setis brevibus subuliformibus e vaginis albidis productis vestite, subtus in

nervis primariis squamulis subulatis basi incrassatis praedita, inter nervos hirsuta, glabrescentia, coriacea,

quinquenervia, nervis omnibus e basi folii productis vel lateralibus supra basin bifidis, 0,04 lata, 0,065

longa; — juniora et evolventia supra dense vestita, subtus in nervis primariis dense et inter nervos sparsim

vestita; petioli 0,015 longi, semi-teretes, supra canaliculati ibidemque setis squamulatis dense obsiti,

margine setis subulatis vestiti. Flores in apice ramulorum solitares, terminales; pedungulus teres, setosus,

basi setarum subuliformium annulo cinctus. Calyx fructum immaturum includens, campanulatus, basi

rotundatus, versus limbum paulo constrictus, setis subuliformibus basi incrassatis erecto-patentibus ves-

titus; LIMBUS quinquepartitus, quinqueappendiculatus
j
partes deciduae, oblongo-lineares, acuminatae,

intus apice, extus omnino setosae; appendiculae calycis partibus alternantes, semiteretes, in setas excur-

rentes. Capsula duabus tertiis partibus calyci adnata, rotundato-ovoïdea, quinquesulcata, disco carnoso

excavato obsolete quinquedentato setoso coronata, parte libera setosa; epicarpio et mesocarpio tenui,

endocarpio crustaceo, quinquelocularis. Placentae lamellae ope affixae axi quinquangulari, oblongae,

compresse trigonae, coriaceae. Semina numerosa, serialia, placentas tegentia, nephroïdea, basi truncata,

vertice obtusa, approximate foveolata.

Crescit in monie Sakoembang , ad ripas Pankinan: Borneo.

De onder deze soort vereenigde gewassen kunnen tot drie verscheidenheden worden gebragt. Twee

derzelve hebben den berg Sakoembang tot standplaats. Aldaar groeit er eene op den top, met eene

ruwe, stijve bekleeding^ terwijl de andere aan de helling, met gladdere, soms geheel onbehaarde bladen

wast. Bij dit verschil kan nog de meerdere uitgroeijing der kelkbuis en de daardoor ontstaande verber-

ging van de eivormige zaaddoos in dezelve, gevoegd worden. De derde verscheidenheid, vroeger door

mij, wegens den dubbelen borstelkrans op de kruin der zaaddoos, Distemma genoemd, heeft de bladen

soms bijna geheel onbekleed en van boven alleen van witte streepjes voorzien. Daarbij heeft zij duide-

lijke, vierkante takken, en over het algemeen in alle deelen eenen meer gestrekten vorm. Van M. pul-

cherrimum en M. Boryanum kan deze soort door de bekleeding, welke bij de eerste strooaardig en bij de

tweede borstelharig is, als ook door de scheeden, waaruit de haren ontspringen, onderscheiden worden.
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OTHANTHERA. Bl ÜME.

OTHANTHERA RRACTEATA. Khs.

O. ramis ramulisque obscure tetragonis setigeris
,

foliis ovalibus acutis utrinque setigeris
,

floribus racemoso-paniculatis

bracteolatis.

Arbüscula. 2—3 metrorumj rami patentes, abortu alterni, obscure tetragoni, duobus lateribus rotun-

datis caeteris planis, setigeri, in nodos dilatati, crebre setosi; ramiili patentes, ultimi saepe ineurvati,

compresse et obscure tetragoni, in nodis latiores, quadrisuleati , setosi, novelli setis omnino teeti. Folia

diffusa, versus apicem ramorum sita, deeussata, ovalia, adultiora saepe ovata subeordata, juniora ovalia

vel oblongo-ovalia, aeuta, basi obtusa, serrulata, supra breviter setosa, subtus praesertim in nervis

primariis et secundariis setosa, eoriaeea, septemnervia, nervis seeundariis subparallelis approximatis,

0,11 longa, 0,05 lata; petioli semiteretes, supra suleati, dense setosi, 0,015 longi. Flores terminales

vel axillares, subsessiles vel peduneulati, raeemosi, racemis subpanieulatis, bracteis 4—

5

sessilibus

subrotundis vel reniformibus eueullatis aeutis vel obtusiusculis intus glabris extus setosis sufFulti. Caltx

in alabastro ovoïdeus, dense setis longis saepe partitis vestitusj tubus rotundato-ovoïdeus, basi obtuse-

rotundatus, limbum versus constrietus; limbus quinquepartitus, quinqueappendieulatus; appendieulis

linearibus, apiee trifidis, eum partibus triangularibus acutis intus glabris alternantibus. Corolla in

alabastro semi-ovoïdeo obtuso aestivatione convoluta, pentapetala; petala raargini annulari inserta,

obovata, obtusa, breviter unguiculata, dentata, membranaeea, paucinervia. Stamina 10, in alabastro

inflexa, calyeis et corollae partibus opposita, inaequalia; filamenta calycis fauei inserta, linearia, alterna,

calyei opposita versus antheras triappendieulata, appendieulis ovatis acutis verticillatis, glabra; antherae

basi afiixae, oblongae, poro subapiculari dehiscentes, basi in auriculas duas compressas desinentes.

Ovarium calyci semiadnatum, ovoïdeum, disco decemdentato coronatum, setosum, quinquelocularej

ovuLA numerosa, placentis oblongis carnosis inserta, eampylotropaj sttlus teres, glaber; stigma sim-

plex vel quinquedentieulatum. Fructus calycis limbo coronante velatus, rotundato-ovoïdeus, basi rotun-

datus, apiee truncatus, eentro conieo, setosus, sieeus, quinqueloeularis, endoearpio eruslaeeo. Semina

numerosa, parva, placentas oblongo-ovoïdeas laminis ope axi affixas tegentia, coehleata, extremitate hili

cireularis magis evolutaj testa foveolata, crustaeeaj tegmen membranaeeum. Nucleus subcircularis

,

teres, exalbuminosus; radicula obtusa
3
cotyledones aequales.

Crescit in sylvis Singalang

:

Sumatra.

Explicatio Tab. 51. Figura speciei. 1. Alabastrum et bractearum verticillus flore ablato. 2. Alabastrnni longitudina-

liter sectum. 3. Alabastrum calycis parte ablata. 4. Flos. 5. Anthera antice visa. 6 et 7. Anthera a

latere visa. 8. Ovarium longitudinaliter sectum. 9. Placenta ab interiore visa. 10. Calyx fructifer. 11. Idem

calycis parte ablata. 12. Fructus transversalis sectis. 13. Fructus longitudinalis sectis. 15 et 16. Semina

immatura a latere visa.

Het eigenaardige van deze soort is de, uit drie lobjes bestaande krans, welke bet bovenste gedeelte

der helmdraden omgeeft, de dikwerf voortdurende kelkslippen en het, met deze afwisselende aanhangsel.

Dit laatste komt vooral in aanmerking, dewijl het de plant aan het geslaeht Melastoma nabijbrengt.
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Bij de ontwikkeling’ ondergaan de buitenste vruchtdeelen geringe verandering. De zaaddragers wor-

den een weinig vleeziger en de zaden brozer. De laatste schijnen in de, aan de plant blijvende vruchten

te kiemen. Daarbij springt het bij den navel gelegen deel als een deksel open, hetwelk, naar den zaad-

mond gekeerd, blijft vastgehecht.

In de bosschen van den Singalang groeit deze soort op de vochtige vlakten. Zij trekt aldaar noch

door haar aanzien, noch door hare menigte, bijzonder de aandacht. Zij is ijl, verraadt eenen over-

matigen stenggroei en mist het sieraad van bijzonder groote of talrijke bloemen. De geringe hoeveelheid

onder de, anders voor haar in dit opzigt zoo gunstige omstandigheden, was misschien alleen plaatselijk

en veroorzaakt, doordien deze plantensoort tot de voedingsmiddelen van den tapir behoort, en inzon-

derheid de jonge planten daartoe strekken zullen.

Het geslacht Othanthera, waartoe deze plant, uithoofde van haar aanzien, behoort, moet eene wijzi-

ging in het onderscheidende kenmerk ondergaan, waardoor hetzelve meer beperkt en bepaald wordt tot

de beide oortjes der helmknopjes.

DISSOCHAETA. Blume.

I. DISSOCHAETA FALLAX. Bl.

Deze soort kan tot de aanzienlijkste slingerplanten der bosschen van Melintang en van die, welke de

oevers der rivier Salaut op Sumatra bezoomen, gerekend worden. Bij eene groote uitgroeijing der steng

heeft zij talrijke bloemen, die in pluimen, met rozenroode bloemkroonen, vereenigd zijn. De bijzondere

wijze van vasthechting der helmknopjes, ongeveer in het midden, is aan deze soort eigen.

Bloeijend en vruchtdragend te gelijk, werd zij in de maanden julij en augustus verzameld. De bloem-

dragende takken waren de hoogste, terwijl de vruchtdragende, welker ronde, drooge vruchten naar

beneden gekromd waren, lager stonden.

II. DISSOCHAETA INTERMEDIA. Bl.

Door het aanzien en de groeiwijze aan de vorige verwant, kan de Dissochaeta intermedia alleen door

een oplettend onderzoek der bloem worden onderscheiden. Niet alleen de aanhechting der helmknopjes

aan den voet, maar ook bovendien de zeisvormige bogt derzelve, is alsdan het middel ter onderkenning.

Eenige bloemen der voorwerpen van Java hebben een ziekteversehijnsel, daarin bestaande, dat de

stijl bolvormig uitgroeit en van binnen hol is.

Java en Sumatra zijn het vaderland van deze soort; op Sumatra eehter is zij zeldzamer, dan de Disso-

chaeta fallax.
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III. DISSOCHAETA GRACILIS. Bl.

Deze soort, door den ontdekker te regt de slanke genaamd, verzamelden wij langs de boorden van de

Tewe-rivier op Borneo, langs die der Indrapoera-rivier op Sumatra, en in de lagere streken van Java.

Op al deze groeiplaatsen was zij vrij menigvuldig langs de zoomen der bossehen, waar zij rondsom de

kleinere stammen heenkronkelde. De talrijke witte, in pluimen vereenigde bloemen en de regtstandige,

blaauwe vruchtjes versieren, beide te gelijk, de geelgroene plant en doen zulks, naar den tijd der

inzameling te oordeelen, het geheele jaar door.

Het slanke aanzien, de geelgroene kleur, de witte bloemen doen de Dissochaeta gracilis van de ver-

wante soorten onderscheiden, en de vorm der, naar den voet verdund uilloopende en met twee draden

voorziene helmknoopjes geeft een bepaald kenmerk van onderscheiding.

IV. DISSOCHAETA BRACTEATA. Kus.

D. foliis quinquenerviis cordato-ovatis aculis subtus stellulatis, paniculis teriinualibus vel axillaribus, antheris 8

altemis sterilibus basi affixis, connectivo bisetoso.

Frutex sarmentosus; rami obscure tetragoni, nodis incrassatis annulatis, glabrescentes; ramuli erecto-

patentes, obscure tetragoni, pube stellulata badia vestiti. Folia decussata, cordato-ovata vel ovata basi

obtusa, acuta, supra glabra, subtus stellulata rufa, crasse coriacea, quinquenervia, nervis secundariis

parallelis distantibus, 0,08 longa, 0,04 lata, decidua; petioli in ramis articulati, subteretes, pubes-

centes, 0,005 longi. Flores pedunculati, in alabastro oblongo-obtusi, pube ferruginea dense tecti,

juniores bracteis duabus obovatis obtusis pubescentibus membranaceis fugacibus involucrati, panicu-

latij PEDUNCULUS COMMUNIS obscupc tetragonus; pedunculi secundarii dichotomi, compresse-tetragoni,

nodis dilatati. Caltx intus glaber, extus dense ferrugineo-pubescensj tubus elongato-obconicus; limbus

integerrimus, erectus in floribus junioribus, pateriformis in floribus adultioribus. Corolla in alabastro

semiovoïdeo obtuso aestivatione convoluta, fauci calycis inserta, tetrapetalaj petala ovata, acutiuscula

vel obtusa, saepe emarginata, utrimque glabra, carnosa. Stamina 8, fertilia 4 petalis opposita,

sterilia 4 iisdem alterna; eilamenta foveolis annuli faucis calycinae inserta, linearia, glabra
j
antherae

fertiles curvatae, poro dehiscentes, connectivo basi introrsum bisetosoj antherae steriles lineares, rectae,

basi introrsum bisetosae, roseae. Ovarium dimidia parte calyci adhaerens membranarum ope locellos

antherarum formantium, obtusum, hirsutum, quadriloculare
;
ovula numerosa, placentas ’oblongas

carnosas laminae membranaceae ope axi affixas tegentia, anatropa; sttlus teres, parte inferiore pilosus;

STIGMA capitellatum, in flore juniore erectum, demum recurvum. Fructus calycis excreti limbo plano-

pateriformi velatus, ovoïdeus, apice truncatus, styli rudimento umbonatus, stellulis sparsis vestitus, quadri-

locularis. Semina numerosa, placentas carnosas oblongas basi latiores tegentia, irregulariter tetraëdra,

basi angustiora; testa coriacea, foveolata, raarginibus daedaleis foveolas augentibusj tegmen membra-

naceum. Hilus micropylae approximatumj raphe linearis in semine macula nigra indicata; chalaza

hilo subopposita laterali-basilaris. Nucleus exalbuminosus^ radicula obtusa; cottledones inaequales,

oblongae, obtusae.

Botanica.

Crescit juxta Doekoe

:

Sumatra.
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Explicatie Tab. 55. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flores tres cum bracteis. 3. Calyx. 4. Idem, dimidia

parte abscissa ut ovarium appareat. 5. Idem longitudinaliter sectus. 6. Fructus calyce velatus. 7. Idem

,

calycis parte abscissa. 8. Idem in longitudine dissectus. 9. Ejusdem sectio transversalis. 10. Semen.

11. Idem, testa ablata, raphe distincta. 12. Embryo.

V. DISSOCHAETA CYANOCARPA. Bl.

D. ramulis petiolisque setis simplicibus sparsis vestitis, foliis trinerviis (cum nervis 2 marginalibus) ovato-oblongis

acuminatis basi cordatis
,
paniculis terminalibus glabris

,
staminibus 8 ,

alternis effoetis. Blume.

Cablis sarmentosus; rami alterni, sparsi, versus caulis apicem conferti, subleretes, nodis paulo cras-

sioribus annulatis, setosis; ramuli erecti, obscure tetragoni, apicem versus compresse tetragoni, lateribus

latioribus sulcati, nodis incrassati, setis diffusis vestiti. Folia opposita, ovato-oblonga, obtuse acumi-

nata, basi cordata, utrinque glabra, coriacea, trinervia cum duobus nervis minoribus lateralibus, nervis

secundariis parallelis distantibus, 0,12 longa, 0,05 lataj petioli setigeri, 0,005 longi. Flores in paniculis

terminalibus subdichotomis, pedunculo communi quadrangulari quadrisulcato nodis incrassato sparsim

setigero, pedicellis subteretibus farinosis, saepe terni, medio ebracteato, duobus lateralibus braeteatis;

BRACTEAE obovatac, laciniatae, vel in lacinias lineares fissae. Calyx in alabastro obscure octogonus

parte inferiore obconica majore; tubus obconicus, glabriusculus; limbus truncatus, glaber, coerulescens.

CoROLLA in alabastro acutiuscula, aestivatione convoluta, tetrapetalaj petala versus apicem tubo calycis

inserta, ovata, acuta, carnosa, glabra. Stamiita 8, alterna petalis opposita steriliaj filamenta linearia,

glabra, subcarnosaj antherae basi alïixae, sigmoïdeae, teretes, bisulcatae, apice poro ovali dehiscentesj

connectivum basi bilabiatum, labio exteriore acuto, labio interiore trilobo’lobis lateralibus oblongis obtusis

lobo medio triangulato acuto
j
awtherarum rudimentum filiforme et connectivum subbilabiatum in stami-

nibus sterilibus. Ovarium membranarum ope calyci adhaerens, ovoïdeum, glabrum, quadriloculare.

OvuLA numerosa, placentas carnosas tegentia, anatropa. Stylus teres, glaberj stigma truncatum,

papillatum. Fructus calyce velatus, baccatus, subglobosus, glaber, coeruleus, apice calycis limbo mar-

ginatus, truncatus, quadrilocularis, dissepimentis membranaceis. Placentae laminae subcarnosae ope

axi loculi affixae, subcarnosae, saepe laciniatae. Semina numerosa, parva, placentas tegentia, tetraëdra

vel dimidiate ovoïdea, structurae uti in Dissochaeta bracteata.

Crescit in sylvis humilioribus Javae et Sumatrae.

Explicatie Tab. 56. Figura speciei. 1. Flores cum bracteolis. 2. Alabasti’um. 3. Alabastrum corolla decidua ca-

lyptratum. 4. Idem corolla ablata. 5. Flos expansus. 6. Stamen sterile. 7. Anthera postice visa.

8. Stamen a latere visum. 9. Ovarium cum calyce longitudinaliter dissectum. 10. Fructus. 11. Fructus

longitudinaliter sectus. 12. Idem transversaliler sectus. 13 et 14. Semina: a. hilum, b. micropyla.
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VI. DISSOCHAETA BIPULVINATA. Khs.

D. ramulis petiolis nervis subtus setosis et rufo tomentosis, foliis trinerviis (cum nervis duobus marginalibus) ovato-

oblongis acuminatis basi cordatis sabtus basi bipulvinatis.

Crescit in monticulo Rantau: Borneo.

Be bovengenoemde soorten, D. eyanocarpa en D. bipulvinata, hebben een gelijkvormig aanzien.

Het zijn beiden rankende gewassen, van de andere soorten van dit geslacht, door de borstelvormige,

openstaande, zwart-bruine haren, reeds als zij blad dragen, te onderscheiden. Daarenboven is de helder

blaauwe kleur der vrucht aan D. eyanocarpa eigen, zijnde deze tot dusverre alleen vruchtdragend

waargenomen.

In de lage streken van Oedjong-Karang groeide de D. eyanocarpa langs den zoom van het hoofdbosch,

gewoonlijk de kleine hoornen omwindende, in de schaduw. Aan den Rantau vond men haar onder

gelijke omstandigheden. Zij droeg op de eerste plaats in november en december bloemen en bijna rijpe,

blaauwe vruchten.

VII. DISSOCHAETA ROSTRATA. Khs.

D. birsuta, ramulis teretibus, foliis rotundato-ovatis acuminatissimis basi cordatis quinquenerviis.

Crescit in monte Prarawin: Borkeo.

Aan den berg Prarawin, hooger dan de berg Rantau, langs de Doeson-rivier gelegen, verzamelden

wij takken van deze Dissochaeta-soort, die door de haarbekleeding en den vorm der bladen, van al de

vorigen afwijkt, en vermoedelijk aan de beide vorigen verwant is.

VIII. DISSOCHAETA NODOSA. Khs.

D. ramulis subteretibus
,

foliis ovatis acuminatis cordatis trinerviis (cum duobus nervis marginalibus) supra glabris

subtus puberulis, paniculis terminalibus axillaribusve
,
staminibus 8, alternis sterilibus, antheris ovatis.

Caulis sarmentosus
j
rami subteretes, glabrescentesj ramuli subteretes, obscure tetragoni, ultimi com-

pressi, nodis incrassatis annulatis, fusco-farinosi. Folia decussata, petiolata, petiolis triangularibus supra

planis farinosis, 0,01 longis, ovata, obtuse acuminata, basi cordata, supra glabra, subtus pube spars^

vestita vel glabrescentia, trinervia, nervis lateralibus duobus margini approximatis, coriacea, 0,1 longa,

0,05 lata. Flores terminales vel axillares paniculati; pedunculus communis obscure tetragonus, quadrisul-

catus, nodis incrassatis, farinosus, pedunculi et pedicelli subteretes; bracteae angusteobovatae, deciduae.

Caltx brevis, campanulatus, tubo subtetragono, limbo dilatato, extus farinosus, intus glaber. Corolla

in alabastro conico acuto aestivatione convoluta, tetrapetala; petala obovata, obtusa, glabra, subcarnosa.

Stamina 8: 4 fertilia, 4 sterilia; filamenta annulo faucis calycinae inserta, linearia, basi paulo latiora.
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glabra; antherae basi alïixae, compresse elongato-ovoïdeae, apice atlenuatae ibidemque poro oblongo

dehiscentes; 4 minores, connectlvo quadrifido introrsum appendicibus duobus filiformibus rectis, extrorsum

appendicibus flexuosis adauctoj 4 majores, connectivo extrorsum lamello rhorubiformi, introrsum appen-

dicibus duobus filiformibus munito. Ovarii hirsuti quadrilocularis tres parles calycis tubo adhaerentes,

parte quarta libera truncato-conicaj ovula numerosa anatropa. Stylus in vertice ovarii articuiatus, teres,

versus apicem incrassalus; stigma capitellatum. Fructus calyce velatus subcarnosus, spbaeroïdeus, calycis

limbo pateriformi obvallalus, vertice truncatus, acumine conico terminatus, 4-locularis, dissepimentis mem-

branaceis. Semixa numerosa, placentas lamelliformes tegentia, structurae seminis Dissochaetae bracteatae.

Crescit juxta Indrapoera

:

Sumatra.

De Dissochaeta nodosa is door haar aanzien verwant aan D. bracteata, met welke zij de licht groene

kleur gemeen heeft. Zij wijkt echter van deze af, door de helmknopjes, door den kegelvorm der vruch-

ten, en door de toegespitste punt der bladen. Zij heeft vooral den vorm en het zamenstel der stuifdraden

zeer eigenaardig, terwijl de uitgroeijing van den top der vrucht, in een kegelvormig puntje, de opmer-

king verdient.

IX. DISSOCHAETA BILIGULATA. Khs.

D. ramulis fusco-farinosis
,

foliis oblongis obtuse acuminatis basi obtusis trinerviis (ciim nervis 2 minoribus margiui

approximatis)
,

floribus paniculatis, staminibns 8, allernis fertilibus, anlheris subbiporosis
,
connectivo bilameKato.

Crescit in sylvis humilioribus juxta Paauw: Sumatra.

Door het aanzien en de kenmerken is deze soort vermaagschapt aan D. leprosa en D. sagitta Blume.

Zij heeft de helmknopjes, op eene eigenaardige wijze zamengedrukt, eivormig, aan den top afgeknot,

door de verlenging van den tusschenwand der knopjes, in twee poren openende, met eenen helmknoop,

welke uit eene bijna ongedeelde, afgeknotte buitenlip en eene in twee tongjes gedeelde binnenlip bestaat.

MARUMIA. Bl.

Dit, door de fraaiheid zijner soorten uitmuntende geslacht, is door deszelfs stichter met regt als een

der vertegenwoordigers van de familie der Melastomaceae, in de Rumphia afgebeeld. Zijn kelkvorm

en het zamenstel der vrucht geven aanleiding, hetzelve met Henriettia, Calycogonium en Clidemia,

vooral met het eerste geslacht te vergelijken, doch het viervoudige getal doet het afzonderen. Hierdoor

nadert het aan Dissochaeta, dat door de gedaante van den, met tanden voorzienen kelkzoom afwijkt.

Daarenboven is het uiterlijk aanzien geheel verschillend : de eigenaardige donzige bekleeding, de groote,

uit de oksels voortkomende, gewoonlijk drie- of vijftallige, aan stijve stelen gehechte bloemen, doen

vele soorten van Marumia gemakkelijk onderscheiden van die van Dissochaeta, welke gewoonlijk minder

bekleed en slanker van groei zijn, terwijl de, in pluimen vereenigde bloemen, door haar getal het gemis

aan grootte vergoeden. Jndien wij Aplectrum tot Dissochaeta brengen, dan verkrijgen wij daardoor
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voor dit geslacht eenen tegenover de Marumia stellulata staanden vorm, met witte bloemen. Het geslacht

bevat drie hoofdvormen. Twee derzelve hebben de kelken met enkelvoudige of stervormig verdeelde

borstels; de derde heeft eene donzige bekleeding. Kenmerkend is het bij allen, dat zelfs de kleinste

haartjes stervormig zijn, en de borstels niet zelden door deze sterretjes bedekt worden.

I. MARUMIA AFFINIS. Khs.

M. foliis oblongis acuminatis basi cordatis subtus fusco-tomentosis
,
pedunculis axillaribus trifloris, calyce ferrugineo-

tomentoso, limbi laciniis triangularibus acutis integris.

Caülis scandens; kamüu flexuosi, versus apicem conferti, teretes, laete fusco-tomentosi. Folia

erecta, decussata, oblonga, breviter acuminata, basi cordata, supra glabra, subtus laete fusco-tomen-

tosa, coriacea, quinquenervia, 0,07 longa, 0,03 lata; petioli quadrangulares, fusco-tomentosi, 0,01

longi. Flores axillares, terni; pedunculi subteretes, fusco-tomentosi. Caltx in alabastro tubuloso-

obconicus, parte superiore conicus, latere excavatus, fusco-tomentosus, aestivatione valvatus; calyx expli-

catus tubulosus, tubo apice angustiore, intus glaber; limbus 4-partitus, persistens, intus tomentosus,

glabrescens, laciniis triangularibus acutis vel acuminatis integris. Corolla in alabastro conico aestivatione

convoluta; petala 4, obovata, obtusa, glabra, membranacea, caduca. Stamina 8, dissimilia, aesti-

vatione inflexa; filamenta linearia, glabra, subcarnosa; antherae fertiles teretes, sigmoïdeae, apice

poro dehiscentes, connectivo introrsum bisetoso extrorsum nudo vel setoso; — steriles subteretes utrin-

que attenuatae, connectivo lamellato intus bisetoso extus setigero. Ovarium dimidia parte calyci adhae-

rens, parte libera semi-ovoïdea stellato-tomentosa, quadriloculare
;
ovula numerosa, anatropa, placentas

subcarnosas extus sulcatas tegentia; stylus teres, glaber; stigma punctiforme. Fructus calyce velatus,

siccus, pericarpio crustaceo, ovoideus, acumine truncato terminatus. Placentae subcarnosae. Semina

numerosa, tetraëdra, apice latiora; testa daedaleo-reticulata
;
hilum micropylae approximatum; chalaza

laterali-basilaris; hucleus curvatus, teres, utroque angustatus.

Crescit in montibus Sakoemhang
, Pamaitong: Borneo. •

Explicatie Tab. 60. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Alabastrum adultius. 3. Flos expansus. 4, 5. Stamina

sterilia. 6, 7. Stamina fertilia. 8. Calyx dimidiatus cum ovario. 9. Fructus immaturus calyce velatus.

10. Idem parte calycis abscissa. 11. Idem, parte pericarpii abscissa 12. Axis fructus, parte placentae

denudata. 13. Fructus sectio transversalis. 14 ,
15. Semina immatura. 16. Ovarii sectio. 17, 18, 19. Ovula.

20. Indumentum.

II. MARUMIA LEPROSA. Khs.

M. foliis oblongo-ovatis basi cordatis subtus in nervis ocbraceo- et inter nervos flavido-tomentosis
,
pedunculis axillaribus

uniftoris, calycis laete ochraceo-toraentosi laciniis ovatis dentatis.

Crescit in declivie montis Sakoemhang: Borneo.

Deze soort heeft den vorm der bladen bijna gelijk aan dien der Marumia affinis. Zij is evenwel door

de bekleeding op den eersten blik te onderscheiden, zijnde deze bij M. aflinis roestkleurig en bij M. leprosa

Botanica. 61
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roestkleurig op en geelbruin tussehen de nerven. Daarbij komen de langere bladstelen en ook de

langere, gewoonlijk sleehtsééne bloem dragende bloemstelen, als onderscheidingsteekenen.— Wij hebben

haar alleen tegen de helling van den Sakoembang, op ongeveer 600 N, ellen hoogte, in de digte bosschen

aangetrofFen, terwijl de M. affinis aldaar hooger, op meer opene plaatsen, of lager, langs den rand van

het bosch groeide. In eene, met deze standplaats overeenkomende gelegenheid vonden wij de M. affinis

aan den berg Pamatton, met een zuiverder bruingekleurd dons op de ondervlakte der bladen. De jonge

bladen van beide soorten bezitten op hunne bovenvlakte een grijs dons, hetwelk spoedig verdwijnt.

III. MARUMIA PACHYGYNA. Kus.

M. foliis ovali-ovatis breviter acuminatis basi cordatis quinquenerviis subtus ferrugineo-tomentosis
,
pedunculis axilla-

ribus, calyce stellulato, limbi lobis laciniatis fusco-tomentosis
,
antherarum fertilium connectivo bisetoso.

Caulis seandens, ligno poroso, eortiee erasso rimoso suberosoj rami subteretes, glabrescentes; ramüli

ereeto-patentes, alterni ultimi oppositi, subteretes, in nodos inerassati ibidemque compressi, fusco-tomen-

tosi. Folia patentia vel diffusa, decussata, ovali-ovata, quaedam ovalia, breviter aeuminata, basi cordata

vel subeordata, supra glabra, subtus ferrugineo-tomentosa nervis fuseis, crasse coriaeea, quinquenervia

cum duobus nervis minoribus margini approximatis, 0,13 longa, 0,08 lata; petioli subteretes, fuseo-

tomentosi, 0,01 longi. Flores axillares, saepe terni, in alabastro ovoïdei; peduncüli in pulvinis

artieulati, teretes, basi inerassati, apiee latiores, saepe triflori vel subdiehotomij bracteae oblongae,

obtusae, parvae, deciduae. Caltx in alabastro aestivatione subvalvata; tubus tubuloso-eampanulatus,

extus setis stellatis ferrugineis et tomento vestitus, intus cinereo-tomentosusj limbus 4-partitus, laeiniis

triangularibus obtusiuseulis laciniatis fusco-tomentosis. Corolla in alabastro semi-ovoïdeo convoluto-

aestivataj petala 4, obovalia, obtusa, intus glabra, extus leprosa, membranacea. Stamcta 8, in ala-

bastro inflexa, dissimilia; filamenta linearia, glabraj antherae steriles teretes, subrectae,^connectivo

basi in lamellas duas laciniatas producto; antherae fertiles teretes, basin versus crassiores, sigmoïdeae,

apiee porosae, connectivo basi bisetoso. Ovarium duabus tertiis partibus calycis tubo adhaerens, disco

carnoso setigero coronatum, quadriloculare
;
ovula numerosa, anatropa, placentas carnosas tegentia;

STYLUS teres, in medio crassior, glaberj stigma punctatum. Fructus calyce velatus, subsiccus, qua-

drilocularis, dissepimentis membranaceis. Placentae laminae subcarnosae ope axi affixae, subcarnosae,

oblongae, in transversali sectione cordatae. Semina immatura obconicaj hilum exostomio approximatum;

CHALAZA basilaris, hilo opposita.

Crescit ad ripas Tewe: Borweo.

Explicatio Tab. 58. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos, petalis ablatis. 3. Petalum. 4, Calycis longitudinalis

sectio, ut ovarium appareat. 5. Ovarium longitudinalis dissectum. 6. Calyx dimidiatus, ovario adultiore

denudato. 7. Ovarii sectio longitudinalis. 9, 10, 11. Semina immatura. 12. Vestimenti particula.
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IV. MARUMIA VULCANICA. Khs.

M. foliis oblongo-ovatis acutis basi cordatis subtus [uti et ramulis] fusco-tomentosis
,
pedunculis axillaribus tri-quinque-

floris, calycis fusco-tomentosi et stellato-setosi laciniis semi-ovatis laciniatis, antherarum fertilium connectivo quadrisetoso.

Crescit in monte Merapi : Sumatra.

Aan de noordelijke helling, op 2000 N. ellen hoogte, slingerde de M. vuleaniea, in gezelschap eener

soort van Passiflora, langs de talrijke soorten van Laurineae. Hare afgekapte steng was voor de hier

werkende houthakkers eene wezentlijke bron van drinkwater, en vergoedde het gemis van nabijliggende

beken. Door de kenmerken is deze, in een waar tropenklimaat, aan de oevers van de Téwé groeijende

soort, verwant aan M. pachygyna; doch zij overtreft M. vuleaniea verre door hare gestalte. Alle

deelen zijn in de plant van de Borneosche rivier meer uitgegroeid, met uitzondering der, den kelk

bekleedende sterren.

V. MARUMIA JACKII. Khs.

M. ramis petiolis foliisque subtus fusco-tomentosis, foliis ovato-oblongis acuminatis basi cordatis, pedunculis axillari-

bus tri-quinque-floris, calycis tomentosi et stellulati limbi laciniis semi-ovatis obtusis integris.

Crescit in sylvis Melintang : Sumatra.

Door gestalte en bekleeding is M. Jackii gelijkvormig aan M. affinis, maar door de kenmerken staat

zij der beide voorgaande soorten nader. Hare groeiplaats, op 300 ellen hoogte, tegen het gebergte

Melintang, beoosten Padang, schijnt bijzonder gunstig voor hare ontwikkeling, bereikende de steng

somwijlen 20 en meerdere ellen lengte.

VI. MARUMIA STELLULATA. Khs.

M. foliis ovato-oblongis acuminatis basi cordatis subtus sparsim stellulatis; pedunculis axillaribus tri-quinque-floris,

calycis tomentosi et stellato-setosi limbi laciniis semi-ovatis obtusis integris.

Crescit ad Jlumen Indrapoera : Sumatra.

Van al de opgenoemde soorten wijkt deze door de witte bloemkroonen af. Zij heeft echter de groei-

wijze en al de wezentlijke kenmerken met dezelve gemeen. In hare, weinig boven de zee verhevene

standplaats, versierde zij, door talrijkheid en pracht van bloemen, de oevers der rivier van Indrapoera

en de naakte boomstammen, welke haar ten steun verstrekten.

DALENIA. Khs.

Calycis tubus suburceolatus; limbus circumscissus, calyptratim deciduus. Petala 4, obtusiuscula,

aestivatione convoluta. Stamuya 8, aestivatione inflexa; antherae poro dehiscentes, connectivo introrsum

extrorsumque appendiculato. Ovarium membranarum ope calycis tubo adhaerens, apice nudum, 4-locu-

lare; ovula anatropa, numerosaj stylus teresj stigma punctiforme. Fructus calyce velatus, baccatus,

4-locularis. Semina numerosa, angulataj hilum micropylae approximatumj chalaza laterali-basilaris.

Frutex scandens. Folia opposita, ovato-rotundata, cordata, glabra. Flores paniculati.
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Door de groeiwijze behoort deze plant bij Dissochaeta, maar door haar eigenaardig aanzien en hare

bijzondere kenmerken is zij de grondvorm van een eigen geslacht, hetwelk, door de opening van den

bloemknop, Jucunda en Diplogenea herinnert, en door de uitgroeijing der knoopen in vlakke schijven,

aan Aplectrum stipulare verwant is.

Als geslacht heb ik dit, uit de binnenlanden van Borneo afkomstige gewas, den naam gegeven van

eenen, te Rotterdam algemeen geachlen Geneesheer, den Heer J. C. Dalen, die, als beoefenaar en

beschermer der natuurlijke geschiedenis en kruidkunde, een opwekkend voorbeeld geeft aan zijne stad-

genooten, en door het besteden van den, hem van de vervulling zijner maatschappelijke pligten over-

blijvenden tijd en van de hem door een gunstig lot geschonkene middelen, de wetenschappen tracht

te bevorderen.

DALEMA SPECIOSA. Khs.

D. ramulis in nodis dilatatis
,

foliis ovato-rotundatis acuminatis basi obtusis
,

floribns pauiculatis.

Caulis scandens; rabiuli radicantes, obscure tetragoni, nodis incrassatis carnoso-marginatis, ultimi

compresse quadrangulares subsulcati, glabri. Folia opposita, ovato-rotundata, acuminata, basi rotun-

data vel subcordata, utrinque glabra, quinquenervia cum duobus nervis lateralibus margini approximatis,

subcoriacea, 1,2 longa, 0,12 lata, basi subtus inter nervum medium et ambos laterales biglandulosa;

PETiOLi 0,025 longi, semiteretes, glabri. Flores terminales, paniculati, in alabastro elongato-octagono;

PEDUNCULi obscure quadrangulares, glabriusculi; pedicelli subteretes. Caltcis limbus circumscissus calyp-

traeformisj tubus obconicus truncatus inlus glaber. Corolla in alabastro conico aestivatione convolutaj

PETALA 4, ovata, acuta, glabra, membranacea. Stamina 8, dissimilia, omnia fertilia, inflexo-aestivata;

FiLAMENTA tcrctia, glabra
j
antherae teretes, versus apicem poro dehiscentem angustiores, sigmoïdeae;

coNNEGTivuM introrsum bisetosum vel bipartitum, extrorsum simplex acutum vel truncatum. Ovarium

membranarum ope calyci adhaerens, ovoïdeum, glabrum, quadriloculare
;
ovuia numerosa, placentas

bifidas tegentia, anatropaj stylus teres, glaber; stigma punctiforme. Fructus calyce velatus, baccatus,

rotundato-ovoideus, apice truncatus et umbilicatus, quadrilocularis. Semina numerosa, tetraèdra; testa

coriacea, daedaleo-reticulata
;
tegmen membranaceum; hilum micropylae approximatum; raphe linearis

cellulis majoribus cincta; chalaza laterali-basilaris. Nucleus ovoïdeus.

Crescit ad jiumen Tewe: Borneo.

Explicatie Tab. 58. Figura speciei. 1. Alabastrurn. 2. Alabastrnm, calyce circumscisso. 3. Alabastrum, calycis

calyptra ablata. 4. Flos expansus. 5. Stamen antice visum. 6. Stamen ex alabastro postice visum. 7. Idem

a latere visum. 9. Idem antice. 8. Idem, filamento abscisso. 10. Stamen a latere. 12. Stamen raajus.

13, 14, 15. Sectiones antherae a basi ad apicem. 16. Stamen minus. lö'*. Pollen. 17. Sectio longitudi-

nalis alabastri. 18. Calycis et ovarii longitudinalis sectio. 19. Apex ejusdem objecti. 20. Fructus calycis

parte abscissa. 21. Idem longitudinaliter dissectus. 22. Fructus calyce velatus. 23. Ejusdem sectio

transversalis. 24. Particula placentae cum seminibus. 25, 26, 27. Semina. 29, 30. Nuclei.



MEDINILLA. Gaudichaud, Blume.

Het geslacht Medinilla voroat, met Pogonanthera, Pacbycentria en Apateon, eene natuurlijke groep,

door vleezige bladen, donker- of licht-rozenkleurige bloemen en besaardige vruchten gekenmerkt. Zij

zijn door het aanzien en voornamelijk door den helmknoop van elkander te onderscheiden. Deze laatste

heeft bij Pachyeentria, alleen aan de achterzijde, een spoorvormig uitgroeisel
j
bezit bij Pogonanthera, op

dezelfde plaats, vele knodsdragende aanhangsels; draagt bij Apateon aan de achterste zijde geen, doch aan

de voorste zijde een kort uitgroeisel en is bij Medinilla aan de voorzijde met twee en aan de achterzijde met

één uitgroeisel voorzien. Het laatstgenoemde geslacht, door den Hoogleeraar Blume juister omschreven en

met de daartoe gebragte Indische planten verrijkt, bezit tot nu toe zijne meeste soorten op Java en Sumatra,

enkele in de Molukken, en ééne op Borneo. Op de eerstgemelde eilanden zijn deze planten boschbewoon-

slers, zoowel der lagere als der hoogere bosschen, tot op ongeveer 1600 N. ellen. Hare standplaats, op

levende of vermolmde boomstammen, hetzij in de oksels der takken of tegen de stammen, bevordert de

vorming van talrijke, uit de oksels der bladen voortkomende worteltjes. Deze, gewoonlijk meer vastklem-

mend, dan voedselopnemend, zijn zeer schaars van wortelvezeltjes voorzien, indien zij op levende planten

gehecht zijn. Door dezelve is de steng tegen den stam, die de plant draagt, aangedrukt, en bij de pluim-

dragende soorten alleen aan den top vrij, dikwijls omgebogen. De steng van vele soorten heeft eene grijs-

witte kleur en eene rolronde of vierkante gedaante, bij enkele soorten met vleezige uitbreidingen aan de

kanten of rondsom de steng. De bladen zijn bij de meeste zeegroen, verschillend van gedaante, doch in-

zonderheid opmerkelijk door de nervuur. De bloemen zijn bij de soorten der afdeeling Campsoplacuntia

aanzienlijk groot, gewoonlijk licht-rozenkleurig. De helmdraden zijn, even als in Dissochaeta, door der-

zelver gestalte, een middel ter onderscheiding der soorten. De helmknoop vooral is zeer verschillend; bij

eenigen eindigt hij aan den voet in puntige sporen
;
bij anderen in knodsjes, die soms eene aanzienlijke lengte

hebben. Van belang is vervolgens de gedaante en zelfstandigheid van den zaaddrager, reeds door den

Heer Blume ter verdeeling gebruikt, en het zaad, dat, bij een nader onderzoek, zal bijdragen om de

reeds bestaande afdeelingen te bevestigen of te wijzigen. De testa is bij eenigen aan twee zijden, bij

anderen slechts aan eene zijde der kern uitgegroeid. Zij omgeeft daardoor de kern met een los omhulsel,

waarin de raphe, door een fijn celweefsel, naar de zijdelings of meer aan den voet van het zaad gelegene

chalaza loopt.

MEDINILLA POLYANTHA. Khs.

M. ramulis teretibus, foliis qualernis oblongo-obovalibus acutis triplinerviis
,
üoribus subumbeUatis.

Caulis pseudoparasiticus, teres; rami teretes, nodis incrassatis, cinerei, glabri; ramuli curvati, teretes,

glabri. Folia quaterna, saepe terna vel quinata, oblongo-obovalia, acuta, basi cuneata, triplinervia,

utrinque glabra, coriacea, 0,13 longa, 0,05 lata; PETiOLi semiteretes, glabri, 0,025 longi. Flores

alares, umbellulati; pedunculi obscure tetragoni, glabri. Caltx tubuloso-campanulatus, fauce latiore,

limbo truncato, glaber. Corolla in alabastro semi-ovoïdeo convoluto-aestivata
;
petala 4, obovata,

obtusa, glabra, carnosa, rosea. Stamina 8, aestivatione inflexa, dimorpha; filamenta filiformia,

glabra; awtherae fertiles sigmoïdeae, apicem versus attenuatae, poro dehiscentes, connectivo introrsum

Botanica.
(52
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bifido extrorsum simplici appendicibus subclavatis; antherae steriles subrectae, connectivi appendicibus

brevioribus. Ovarium membranarum ope calycis tubo adhaerens, disco circulari coronatum, quadri-

Jocularej ovüla numerosa, placentas carnosas subbifidas tegentia, anatropaj sttlus teres, glaber;

STIGMA punctiforme. Fructus cum calyce connatus, carnosus, globosus in vertice truncalo calycis limbo

tubuloso angustiore cinctus, quadrilocularis. Plicentae carnosae, bifidae, lamellae ope axi affixae.

Semina numerosa, obconicaj testa daedaleo-reticulata, coriaceaj tegmew niembranaceum; hilum rai-

cropylae approximatum; raphe linearis; chalaza laterali-basilaris.

Crescit juxta Doekoe: Sumatra.

Explicatie Tab. 61. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos junior. 3. Flos expansus. 4, 5, 6. Antherae fertiles

a latere, a posteriore, ab anteriore. 7, 8, 9. Antherae steriles a latere, a posteriore et ab anteriore.

10. Flos, petalis et staminibus ablatis. 11, Calyx et ovarium, limbo calycis partim abscisso, 12. Ovarium

transversaliter sectum. 13. Fructus. 14. Idem longitudinaliter dissectus. 15. Idem transversaliter dissectus.

16, 17. Semina. 18. Testae particula.

PACHYCENTRIA. Blume.

PACHYCENTRIA TUBERCULATA. Khs.

P. foliis superioribus subsessilibus oblongis acutis basi subcordatis
,
paniculis terminalibus.

Fruticulus pseudoparasiticus; caulis geniculatus, nodosus, cicatricibus excavatis fuscis; rami obscure

tetragoni, glabrescentes; ramuli compresse tetragoni, fusci, pube ferruginea vestiti. Folia decussata,

breviter petiolata, superiora subsessilia, oblonga, vel oblongo-ovata, acuta, basi subcordata, utrinque

glabra, carnosula, trinervia, 0,10 longa, 0,04 lala. Flores terminales, paniculati; peduixculi com-

pressi, in nodis latiores, pubescentes. Alabastrum elongato-octagonum. Calycis glabri tubus obconi-

cus, limbus dilatato-campanulalus obsolete quadridentatus. Corolla aestivatione convoluta; petala 4,

oblonga, obtusiuscula, glabra, rosea. Stamina 8, subaequaliaj filamewta subteretia, glabra; antherae

subteretes, curvatae, poro dehiscentes, connectivo postice in calcar curvatum producto. Ovarium

calyci adhaerens, disco carnoso coronatum, quadriloculare; ovula pauca, 4—8 in singulo loculo, ana-

tropa; STYLUS teres, glaberj stigma eapitatum.

Crescit in monte Pamatton: Borneo.

Explicatie Tab. 63. Figura ramuli florentis Pachyeentriae tuberculatae 1—^6 et fructiferae P. varingiaefoliae 7—10.

1. Alabastrum. 2. Flos expansus. 3. Idem, petalis ablatis. 4, 5. Stamina. 6. Ovarium longitudinaliter

dissectum. 7. Fructus. 8. Idem in longitudine dissectus. 9. Semen immaturum cum embryone. 10. Semen.
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POGONANTHERA. Bt UME.

POGONANTHERA PULVERULENTA. Bl.

P. foliis oblongo-ovalibus basi biauriculatis trinervüs coriaceis.

Frutex pseudoparasiticus; caulis subteresj rami obscure tetragoni, glabrescentes; ramuli subte-

retes, ultimi compressi, ferrugineo-farinosi. Folia decussata, oblongo-ovalia, obtuse acuminata,

basi biauriculata, utrinque glabra, coriacea, trinervia, nervis secundariis distanlibus, 0,14 longa,

0,06 lata; petioli compressi, supra sulcati, glabriusculi, 0,015 longi. Flores axillares vel ter-

minales, paniculati; pedunculi compressi, glabriusculi. Caltcis tubus obscure tetragonus, limbo

campanulato quadridentato. Corolla in alabastro obtuso aestivatione convoluta; petala 4, oblique

subrotunda, obtusa, extus pubescentia, rosea. Stamina 8, aequalia, fauci tubi inserta; fieamewta

tetragona, linearia, medio saepe incrassata, glabra; antherae basi alïixae, ovatae, obtusae, poro apicali

dehiscentes, connectivo basi posteriore in appendices clavatas producto. Ovarium caljcis tubo adhae-

rens, disco carnoso apice tubuloso coronatum, quadrilocularej ovula numerosa; stylus teres, glaber;

STIGMA minutum, denticulatum. Frugtus calyci adnatus et limbo ejusdem quadridentato apice obval-

latus, bacca globosa, quadrilocularis. Semina numerosa, funiculorum filiformium ope placenti subcar-

nosis allixa, ovoïdeaj testa reticulata; tegmew membranaceum; hilum micropylae approximatum;

CHALAZA basilaris. Embryo oviformis.

Crescit in sylvis juxta Doekoe : Sumatra.

Explicatio Tab. 65. Figura speciei. 1, 2. Alabastra. 3. Flos expansus. 4, 5. Petala. 6. Flos, corolla ablata, in

longitudine dissectus. 7, 8, 9, Stamina lateraliter, antice, postice visa. 10. Stamen; a. epidermis,

b. endothecium, c. exothecium. 11. Fructus limbi parte abscissa. 12. Idem longitudinaliter dissectus.

13. Ejusdem sectio transversalis. 14. Pollen cum endofhecii particula. 15. Semen. 16. Semen longitudi-

naliter dissectum. 17. Embryo.

OCHTHOCHARIS. Blume.

OCHTHOCHARIS PANICULATA. Khs.

O. ramnlis quadrangularibus
,

foliis oblongis acuminatis quinquenerviis serrulatis
,
floribus paniculatis.

Planta sufFruticosa; rami tetragoni, glabrij ramuli tetragoni, sulcati, glabri, ultimi compressi te-

tragoni rufo-farinosi. Folia patentia, distantia, decussata, oblonga vel oblongo-ovata, acurainata, mu-

cronulata, basi obtusa, serrulata, membranacea, quinquenervia, nervis secundariis parallelis distantibus,

utrinque glabra, basi rufo-pubescentia, 0,12 longa, 0,03 lata
j
PETIOLI semiteretes, glabriusculi, 0,03 longi.

Flores terminales vel axillares, paniculati, bracteati, bracteis oblongis parvisj pedunculi compresse

tetragoni, fusco-farinosi. Calycis tubus campanulatus intus glaber extus sparsim farinosus, limbo quin-

quedentato, dentibus obtusis. Corolla in alabastro obtuso aestivatione convolutaj petala 5, ovalia,

acutiuscula, membranacea. Stamina 10, in aestivatione inflexaj filamenta subteretia, medio paulo
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crassiora, glabraj antherae basi alïixae, oblongae, compressae, apice uniporosae, connectivo postice

calcarato. Ovarium basi calycis tubo adhaerens, ovoïdeum, obtusum, quinquelocularej ovula nume-

rosa, anatropaj stylus teres, medio crassiorj stioma capitatum; capsula cum caljce concreta, sicca,

loculicide dehiscens, quinquevalvis, valvis in medio septigeris ab axi seeedentibus. Columva denudata,

placentas lamellae ope affixas gerens. Semiva numerosa, trigona, duobus lateribus planis, tertio

rotundatoj hilum micropylae approximatumj chalaza laterali-basilaris. Nucleus ovoïdeus.

Crescit juxta Poeloe-lampei
, etc.: Borneo.

Explicatio Tab. 64. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Idem, calycis parte et corolla abscissa, staminibus inflexis.

3. Flos. 4. Sectio longitudinalis ovarii et calyois. 5, 6, 7. Stamina. 8. Capsula calyce velata. 9. Cap-

sula nuda. 10. Valvula cum septo. 11. Columna cum seminibus, valvis ablatis. 12. Eadem semiuum

parte ablata. 13. Columna cum trophospermio. 14. Eadem ab apice visa. 15, 16, 17. Semina.

SONERILA. Roxrurgh.

Het geslacht Sonerila bezit een aantal soorten in de Engelsch-Indische Bezittingen, voornamelijk op

Ceilon, waar deze gewassen, in de bosschen van het gebergte, zeer talrijk schijnen te zijnj ééne soort

groeit op Poeloe-Pinang en verscheidene soorten komen op Sumatra en Java voor. Zij groeijen op de

laatstgenoemde eilanden gewoonlijk gezellig. Sonerila tenuifolia en S. pauciflora zijn op den berg

Patoeha, over de, nabij den top gelegene vlakte verspreid, in de moerassige plaatsen, met enkele

soorten van Procris gezellig groeijendej S. begoniaefolia wast op steenachtige plaatsen, tegen verwerende

trachietrotsen op den Papandayang, tegen conglomeraatgesteente in het gebergte Melintang.

De waargenomene en door afbeeldingen bekende soorten doen mij vooronderstellen, dat het geslacht

Sonerila eene splitsing in verschillende geslachten, die door hun voorkomen kennelijk zijn, zoude toelaten.

Daarenboven zal dit geslacht, door zijn zamengegroeid vruchtbeginsel, de ovula anatropa en het zamen-

stel en de wijze van openspringen der vruchten, eene bijzondere afdeeling van de Melastomaceae vor-

men, wanneer deze familie, bij eene herziening, verdeeld wordt volgens het vrij of zamengegroeid zijn

van het vruchtbeginsel, de ontwikkelingswijze der eitjes, de geaardheid der vrucht en de gedaante

benevens het zamenstel der zaden.

I. SONERILA BEGONIAEFOLIA. Bl.

S. herbacea, hirsuta, foliis septuplinerviis oblique cordatis acuminatis ciliatis, altero minuto cordato, racemis axilla-

ribus, calycibus setosis.

Planta herbacea, socialis; caulis subteres, glabrescens, fusco-hirsuta. Folia opposita vel abortu alterna,

inaequalia, majora oblique dimidiata vel cordata, breviter acuminata, altero angulo basilari rotundato

auriculato, altero angustato, integerrima, ciliata, supra setis sparsis obsita, subtus hirsuta, septuplinervia,

membranaceaj minora cordata, aequilatera. Flores axillares, racemosi, bracteati, bracteis obovato-
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oblongis, pedunculo compresso fusco hirsuto. Caltcis liirsuti tubus campanulatus, limbo e partibus 3

late triangularibus acutis. Corolla in alabastro obluso convoluto-aestivataj petala 3, ovata, acuta

glabra. Stamina 3, in aestivatione inïlexaj eilamenta linearia, glabraj antherae basi affixae, biporosae,

connectivo exappendicülato.
*

Ovarium calycis tubo adnatum, disco parvo circulari, triloculare; ovula

anatropa, placerit'as stipité carnosa axi affïxas tegentiaj sttlus teres glaber; 'stigma truncatum. Capsula

cum calyce muricato connata, vertice limbo calycis membranaceo subocculta, apice valvis tribus bifidis

dehiscens, dissepimentis membranaceis. Columella capitata, placentas oblongas fovealatas gerens.

Semina subdidymaj parte nucleum includente minore testè, cellulis hexagonisj parte rapheos duplo

majore, daedaleo-reticulata. Hiltim mycropylae approximatumj chalaza laterali-basilaris. Embrtonis

radicula subteres, cotyledonibus subrotundis.

Crescit in sylvis Melintang et Singalang: Sumatra.

Explicatio Tabulaè. Figura speciei. 1. Alabaslrum. 2. Flos. 3. Capsula. 4. Capsula transversaliter dissecta.

5. Capsulae vertice cum limbo calycis. 6. Eadem, limbo abscisso. 7. Capsula longitudinaliter divisa.

8, 9. Columellae cum placentis. 10. Columella cum placcntis ab apice visa. 11, 12, 13, 14. Semina.

II. SONERILA PICTA. Khs.

S. glabra, foliis oppositis aequalibus vel inaequalibus ellipticis pinninerviis
,

floribus racemosis secundis, calycibus

glabris.

Planta herbacea; caulis flexuosus, riodosus, subtetragonus, glaber^ ramuli obscure telragoni,

fusco-leprosi. Folia decussata, caulina opposita aequalia, superiora inaequalia, elliptica utroque acu-

minata, supra glabra,' subtus in nervis pubescentia, membranacea, pinninervia, 0,05 longa, 0,02 lata;

PETIOLI semiteretes. Flores axillares vel terminales, racemosi, secundi, bracteati, bracteis lanceolatis.

Calycis tubus trigono-conicus, sparsim leprosus, limbo tridentato. Corolla in alabastro conico aestiva-

lione convoluta; petala 3, oblonga, acutiuscula, inlus glabra, extus pilis glandulosis obsita. Stamina 3,

aestivatione infléxa; eilamenta filiformia
,

glabra
j
antherae basi aflixae et subcordatae, connectivo

exappendicülato. Ovarium calycis tubo adnatum, triloculare; ovula numerosa, anatropa; Stylus

subteres, glaber; stigma capitatum. Capsula cum calyce connata, trigono-obpyramidata, glabra,

apice valvis tribus dehiscens. Columella vertice capitata
j
placentae subteretes, unisulcatae, foveola-

tae, lamellae ope columellae aflixae. Semina Sonerilae begoniaefoliae.

Crescit in saxis ad Jiumen Batang-Bessie: Sumatra.

Explicatio Tab. 52. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos. 3, 4. Ovarium cum calyce. 5. Sectio transversalis

ovarii. 6. Capsula cum limbo calycis a vertice visa. 7. Eadem, limbo abscisso. 8. Capsulae valvula.

9. Capsulae pars cum columella et placentis. 10. Columella. 11, 12, 13, 14. Semina.

In gezelschap van Argostemma, Trichomanes en Procris groeide dé S. picta langs de steenige oevers

der beleen van het gebergte Melintang. Zij vormde daar, met deze kleine gewassen, fraaije groepjes,

welke door het grijsgroen van Argostemma, het olijfgroen van Trichomanes, het geelgroen van Procris

BotaNïca. 63
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en het veelkleurige van de Sonerila, aangenaam geschakeerd waren. Hare, door den wind uitgestootene

zaden drijven dikwerf langs de bergwanden, hetgeen bij mij het vermoeden doet ontstaan, dat de natuur

die zaden met eene zoo aanzienlijke, blaasvormige raphe voorzien heeft, om hen daardoor drijvende

te houden, en dat de hun eigene ruwheid strekken moet, om hen des te gemakkelijker vast te hechten.

III. SONERILA OBLIQUA. Khs.

S. herbacea
,

foliis dissimilibus majoribus oblique-ovatis acutis minoribus ovatis, floribus racemosis secimdis
,

antheris

medio affixis
,
capsulis trigonis glabris.

Crescit in sylvis Amhadjang : Sumatra.

ANERINCLEISTUS. Khs.

Calycis tubus campanulatus, limbo quadripartito persistente. Corolla calycis fauei inserta; petala 4,

ovata, aestivatione eonvoluta. Stamira 8, aequalia; awtherae oblongae, uniporosae, eonneetivo brevi.

Ovarium basi ealyeis tubo adhaerens, diseo quadrisquamoso, 4 loculare, multiovulatumj sttlus teresj

STIGMA subeapitatum. Capsula calyee irregulariter rupto vestita, loeulieide quadrivalvis, quadri-loeularis.

Semira angulata, hilo mieropylae approximato, chalaz^ laterali-basilari.

Arbuscula foliis oppositis obovatis, floribus umbellulatis, sylvas montanas insulae Sumatrae inhabitans.

De Anerineleistus behoort tot de Lavoisierieae en is verwant aan Behuria, Huberia en Centradenia,

welke allen in den vorm der zaden en ook door andere kenmerken, middelen ter onderseheiding ople-

veren. Verder komt, tot eene vergelijking, het geslaeht Pyramia, dat eehter eene vijfvoudige verdeeling

heeft, in aanmerking.

ANERINCLEISTUS HIRSUTUS. Khs.

Arbuscula 2— 4 metrorum; rami teretes, cinereo-fusci, glabri^ ramuli teretes, hirsuti. Folia oppo-

sita, obovata, breviter aeuminata, basi euneata, supra glabra, subtus hirsuta, quintuplinervia, coriaeea,

0,09 longa, 0,035 lataj petioli semiteretes, hirsuti, 0,01 longi. Flores axillares vel terminales um-

bellulatij peduuculi subtetragoni hirsuti; bracteae semilaneeolatae, minutae. Caltx extus hirsutus

intus tubo tubuloso-eampanulato glaber, limbo quadripartito, partibus triangularibus aeuminatis. Corolla

in alabastro conico aestivatione eonvoluta; petala 4 oblongo-ovalia, acuta, glabra. Stamina 8, aequa-

lia, aestivatione inflexa; filamewta linearia, apice latiora, glabra; antherae basi afOxae, oblongae,

apiee uniporosae, basi subcordatae, eonneetivo postiee in calear breve produeto. Ovarium ealyci

adhaerens, subrotundum, apiee exeavatum, diseo quadridentato erenato coronatum, quadriloeulare

;

ovuLA numerosa, anatropa, placentas oblongas breviter stipitatas tegentia; sttlus teres, medio incrassatus;
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STIGMA capitatuin. C^psula basi cum calyce connata, apice libera supra calycem excreta, quadrilocu-

laris, loculicide quadrivalvis, valvis ovatis truncatis septigeris; placentae oblongo-ovoïdeae, foveolatae,

stipitatae. Semina numerosa, tetraëdra; testa reticulataj tegmen merabranaceumj hilum micropylae

approximatum; raphe simplex
j
chalaza subbasilaris. Nucleus ovoïdeus.

Crescit in sylvis Melintang : Sumatra.

Explicatie Tab. 68. Figura speciei. 1. Alabastram. 2. Idem, corolla et calycis parte abscissa, 3. Flos expansus.

4, 5. Stamina. 6. Calycis pars cum cavitatibus antheras incluclentibus. 7. Pistillum. 8. Sectio longitudi-

nalis ovarii, placenta unica denudata. 9. Ovarii vertex. 10, Sectio transversalis ovarii. 11. Capsula cum

calyce persistente. 12. Capsula dehiscens, valvula unica reflexa. 13. Semen, parte testae abscissa. 14. Teg-

men cum raphe. 15. Nucleus.

DRIESSENIA. Khs.

Calycis tubus brevis, letragonus, limbo 4 dentato. Petala 4, faucem versus tubo calyeis inserta,

ovata. Stamina 8, antheris basi affixis, connectivo basi tripartito. Ovarium calycis tubo adnatum, disco

tubuloso apice setis 8 capitatis terminato coronatum
j
stylus basi incrassatusj stigma capitatum. Capsula

cum calyce connata, quadrilocularis, apice extrorsum valvis quatuor loculicide dehiscens. Semina ovoïdea;

hilo micropylae approximato, chalaza subbasilari.

Planta herbacea, foliis longe petiolatis ellipticis, floribus minutis axillaribus.

Dit geslacht heb ik den ijverigen en gelukkigen beoefenaar der Natuurkundige wetenschappen, wijlen

den Hoogleeraar Driessen, vroeger een sieraad der Groningsche Hoogeschool, toegewijd. Het wijkt,

door zijn uilerlijk aanzien
,
geheel van de andere Indische geslachten afj doch komt, door zijne kenmerken,

Sonerila, waar de kapsels echter van binnen naar buiten openspringen, terwijl zij tevens eene drieledige

verdeeling heeft, zeer nabij.

DRIESSENIA EXANTHA. Khs.

D. foliis ellipticis
,
floribus axillaribus congregatis.

Planta herbacea, saepe 2metrorum; caulis subteres, glabriusculusj rami tetragoni, sulcati, farinosi.

Folia opposita, longe petiolata, elliptica, utroque acuminata, supra glabra, subtus farinosa, membra-

nacea, quinquenervia, 0,2 longa, 0,07 lata. Flores axillares, congregati; pedunculi quadrigoni

apicem versus incrassati. Calycis tubus ovoïdeus, limbo subconstricto quadridentato, glaber. Corolla

in alabastro pyramidali obtuso aestivatione convoluta; petala 4, oblonga, obtusa, glabra. Stamina 8,

aestivatione inflexa; filamenta teretia; antherae oblongo-ovatae, apice uniporosae, connectivo intror-

sum bi- et extrorsum uni-calcarato inaequali. Ovarium cum calyce connatum, vertice tubo membra-

naceo decemdentato, quadrilocularej ovula numerosa, placentas stipitatas oblongas tegentia; stylus

teres, basi incrassatusj stigma punctiforme. Capsula cum calyce connata, apice extrorsum valvis qua-
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tuor loculicide dehiscens. Placewtae partitae, subpendulae. Semina ovoïdea- testa foveolata; hilum

micropylae approximatum y chalaza laterali-basilaris. Nucleus ovoïdeus.

Crescit in monte Prarawin: Borweo.

Explicatio Tab. 53. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos. 3. Petalum. 4. Flos, corolla ablata. 5 ,
7. Stamina

antico, G, 8. posticG visa. 9. Flos corolla Gt starninibus ablatis, calycis partG rcflGxa, ut apparcat rnGm-

brana clisci. 10. Deus mGmbranac disci. 11. Sectio longituclinalis objecti 9. 12. Calyx adultior. 13. Calyx

fructiger. 14. Sectio longitudiualis ejusdem. 15, 16. Capsula matura. 17. Semfen. 18. Embryo.

PHYLLAGATHIS. Blume.

I. PHYLLAGATHIS ROTÜNDIFOLIA. Bi.

P. foliis rotundatis
,

floribus bracteatis congestis.

Plant! hérbacea^ cAULis obscure tetragonus, setosus. Folia pauca, opposita^ abortu alterna, longe

petiolata, petiolo trigono supra sulcato fusco-farinoso praesertim in aciebus setoso 0,1 longo, rotunda,

breviter acuminata, basi obtusa vel truncata, supra glabra, subtus glabra saepe purpurea, septupli-

nervia, 0,3 longa,< 0,2 lata. Flores terminales, involucrati bracteis subrotundis obtusis, in racemo

abbreviato seeundi. Calyx obpyramidatus, octosulcatus, limbo quadripartito, partibus obtusis carinatis

carinè setigera. Corolla aestivatione eonvoluta; petala 4, ovata, acuta, carnosa. Stamina 8, aesti-

vatione inflexa; filamenta subteretia, glabra; antherae basi affixae, oblongae, apice poro bilabiato labio

altero abbreviato altero rotundato dehiscentes, basi cordatae, eonnectivo inappendiculato. Ovarium cum

calycisaubo concretum, vertice disco crenulato excavato, quadrilocularis; ovula numerosa, anatropa,

placentas ovoïdeas in parte inferiore stipitis ope axi loculi affixas tegentia; sttlus teres; stigma puncti-

forme. f Capsula cum calycet connata obpyramidata, glabra, apice loculicide dehiscens, Columella

angula^g, placentas semiteretes apice acutas basi obtusas foveolatas stipitatas gerens. Semina numerosa,

hilo et micropylae approximata.

Crescit in sylvis juxta Paamo : Sumatra.

Explicalio Tab. 57. Figura speciei. 1. Inflorescentiae pars. 2. Alabastrum. 3. Flos. 4. Floris pars, ut ovarium

appareat. 5. Sectio ovarii longitudiualis. 6. Sectio transversalis'ejüsdem. ‘T.lOvutöm. 8. tapsula a latere,

9. ab apice visa. 10. Capsula dehiscens. 11. Columella cum placentis.

M. JBHYLLAGATHIS GYMNANTHA. Khs.

P. eaule brevi et petiölis hirsutis, foliis u’Otundatis cordatis supra sparsim sübtiis dn' nervis 'Mrsutis, floribus unibel

latis nudis.

Crescit in monte Batoe

:

Borneo,
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KIBESSIA. De Candoile.

De eilanden Java, Dorneo en Sumatra hebben ieder eene soort van Kibessia. Zij groeijen daar in de

donkere schaduw der bosschen tot struiken of kleine boomen, ontwikkelen hare jonge bladen met een

helder azuurblaauw, dat vervolgens in donkergroen overgaat, en bloeijen met weinige, doch door de

blaauwe kleur het oog trekkende bloemen. Gezellig in hare verspreiding, nemen zij op enkele plaatsen

belangrijke ruimten in, en vertoonen zij zich in gemeenschap met Memecylon en scharlakenkleurige

bloemen dragende Pavetta. Kibessia azurea groeit op Java tot op ongeveer 2000 N. ellen hoogte;

Kibessia cordata van 300 tot 1000 ellen op Sumatra, en Kibessia simplex is, langs de helling van den

Sakoembang en Balaran, op Borneo verspreid. Zij hebben allen een gelijkvormig aanzien en maken

derhalve een zeer natuurlijk geslacht uil. Van het verwante geslacht Ewyckia onderscheiden deze

planten zich, op het eerste aanzien, door de grootte der bloemen en, bij een oppervlakkig onderzoek,

door de openingswijze des kelks.

K. foliis oblongo-ovatis cordatis.

I. KIBESSIA CORDATA. Kns.

Arbüscüla 2—4 metrorum; rami teretes, cinerei, glabri; ramuli obscure tetragoni, fusco-cinerei,

glabri. Folia opposita, oblongo-ovata, acuminata, basi cordata, utrinque glabra, coriacea, trinervia,

0,12 longa, 0,05 lata; petioli semi-teretes, 0,005 longi. Flores axillares, saepe solitares, rarius terni;

BRACXEAE oppositae, parvae, ovatae; pedunculus teres, glaber. Calyx tubo campanulato muricatus,

limbo in calyptra circumscisso deciduo. Corolla in alabastro acute conico aestivatione convoluta;

PETALA 4, ovata, obtusa, carnosa. Stamina 8, aestivatione inflexa; filamenta linearia, glabra; awtherae

basi affixae, locellis discretis, rimis longitudinalibus dehiscentes, connectivo postice breviter appendiculato.

Ovarium cum calycis tubo connatum, apice excavatum, quadriloculare; ovüla numerosa, placentas

lateraliter connatas hemisphaericas tegentia; sttlus subtetragonus, glaber; stigma quadrifidum. Semina

numerosa, ovata, testa daedaleo-reticulatè, hilo micropylae approximato, chalazè laterali-basilari.

Crescit in sylvis Melintang: Sumatra.

Explicatie Tab. 66. Figura speciei. 1, 2. Alabastrum. 3. Alabastrum cum calycis calyptra. 4. Flos. 5, 6. Stamina.

7. Anthera ab anteriore. 8. Flos longitudinaliter dissectus. 9. Ovarium transverse dissectum. 10. Ovarium

longitudinaliter dissectum. 11. Semen immaturum. 12, Idem longitudinaliter dissectum. 13. Idem, parte

testae ablata.

II. KIBESSIA SIMPLEX. Kns.

K. foliis ovalibus basi acutis acumine obtuso, floribus axillaribus vel alaribus solitariis, calycis setis simplicibus,

calyptra subnuda.

Crescit in sylvis Sakoembang: Borneo.

Botanica. 64
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EWYCKIA. Blume.

Dit geslacht, door den Hoogleeraar Blume aan den grootmoedigen bevorderaar der natuurkundige

wetenschappen, den Heer van Ewyck, gewijd, bevatte tot heden slechts ééne soort, welke de ijverige

Zippelius op Amboina verzamelde. Door onze onderzoekingen is dit geslacht met drie andere soorten

verrijkt: eene derzelve groeide in de moerassige streken nabij Indrapoera, langs de rivier Salaut:

E. tuberculataj de andere, E. galeata, wies op drooge, een weinig verhevene plaatsen, aan de Karrau-

rivier en in de vlakte nabij Martapoeraj de derde, E. cordata, vond ik op het heuvelig gebergte Rantau

op Borneoj terwijl een, naauwelijks van E. cyanea te onderscheiden vorm, op den berg Pamatton en de

omliggende vlakte werd verzameld. Deze soorten vormen door haar voorkomen, drie verschillende

groepen. Tot de eerste behooren E. cyanea en tuberculata, welke beiden het geslachtskenmerk vol-

komen hebben; de tweede vorm, E. galeata, bezit hetzelve niet volledig en wijkt, door het zamenstel

van den kelk en door de verdere onregelmatige uitgroeijing van denzelven, af; en de derde vorm,

E. cordata, verschilt door het aanzien, den puntigen stempel en het viertal vruchtbare helmdraden.

Dit verschil zoude, wanneer men getrouw bleef aan de, bij familiën gebruikelijke wijze van geslachts-

vorming, het invoeren van drie geslachten vorderen. Ik heb dit verschil echter alleen aangetoond,

om de toekomstige hervormers dezer familie op deze Indisehe planten opmerkzaam te maken, en tevens

om aan te toonen, dat de Chariantheae even gelijke wijzigingen in de organen bezitten, als de Melas-

tomeae. Daarenboven blijft het ter beslissing over, of de Indisehe geslaehten Kibessia, Ewyckia en

Astronia tot de Charantheae behooren, dan wel of zij eene eigene afdeeling moeten vormen, die, door

de wijze van zaaddragen, van de Melastomeae en Memecyleae kan onderscheiden worden.

I. EWYCKIA GALEATA. Khs.

E. calyce quadripartito.

Arbor 8— 10 metrorum; truncus subteres, cortice cinereo rimoso, ligno albida; rami teretes, cinerei,

rimosi, glabri; ramuli teretes, nodis incrassatis, cicatrisati, cavitatibus semicircularibus, cinereo-fusci,

glabri. Folia distantia, opposita, breviter petiolata, ovalia, aeuminata, basi acuta, utrinque glabra,

coriaeea, trinervia, 0,10 longa, 0,05 lata. Elores axillares vel alares, breviter pedunculati, aggregati;

RRACTEAE duac, cucullatac. Caltx aestivatione valvatè; tubus campanulatus; limbus quadripartitus;

partibus aequalibus, triangularibus, demum inaequalibus excretione partium duarum in ligulas obtusas.

CoROLLA aestivatione convoluta; petala 4, obovata, obtusa, carnosa. Stamina 8, aestivatione inflexa;

FiLAMEWTA genieulata glabra; antherae basi affixae, locellis duabus rimis dehiscentibus, connectivo

postiee in calcar obtusum producto. Ovarium cum calyce connatum, quadriloculare; ovula numerosa,

placentas lateraliter affixas tegentia; stylus tetragonus; stigma capitatum. Semina anatropa, obovata.

Crescit juxta Martapoera: Borneo.

Explicatio Tab. 67. Figura speciei. 1. Alabastruni. 2. Alabastrum longitudirialiter dissectum. 3, 4. Alabastra.

6. Flos expansus. 5. Flos
,
corolla ablata. 7. Stamen a posteriore, 8. ab anleriore. 9. Calyx cum ovario

longitudinaliter dissectus. 10. Idem transverse dissectus. 11. Semina immatura.
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Ewyckia galeatd verzamelden wij in de lage streken om Martapoera en Poeloe-lampei, alsmede gedu-

rende onzen togt op de Doeson-rivier, langs de oevers. Beide groeiplaatsen hebben aan de plant een

eigenaardig voorkomen gegeven. Op de eerste is zij met lederachtige, dikke, en op de andere van

vleeziger, dunne bladen voorzien.

II. EWYCKIA TUBERCULATA. Khs.

E. calyce quadridentato tuberculato, foliis obovalibus.

Crescit in paludosis juxta Indrapoera

:

Sumatra,

III. EWYCKIA CORDATA. Khs.

E. calyce quadridentato tuberculato, foliis subsessilibus ovatis basi cordatis quintuplinerviis.

Crescit in monticula Hantau: Borneo.



BIJDRAGEIX TOT DE GESliCHTEH

CLEISOGRATEBl, BOSCHIA en HABAHiTHES,

DOOR

P. W. KORTHALS.

CLEISOCRATERA. Khs.

Calïcïs tubus obconicus, basi cum ovario connatus, limbo quadridentato. Corolla supera, tubo

brevissimo, limbo quadripartito, partibus tubo longioribus patentibus, aestivatione valvata. Stamina 4,

eorollae tubo affixa, exsertaj awtherae supra basin affixae. Ovarium disco epigyno carnoso coronatum,

bilocularej ovula in loculis solitaria, basi aflixa in axi^ stylus teres; stigma bipartitum. Bacca sicca,

dipyrena, pyrenis osseis intus planis extus gibbis sulcatis. Semiiya semi-ovata, intus plana, extus gibba;

TESTA membranacea. Embryo in medio albuminis subcornei, longitudinem nuclei adaequans, rectus,

cotyledonibus ovatisj radicuM terete, basi clavata, cotyledones longitudine duplo superante.

Arbuscülum gracile Borneanum, foliis oppositis, stipulis subulatis, inflorescentiè subcymosè longe

pedunculatè.

Deze gewassen zijn door hun voorkomen aan die van het geslaeht Saprosma, en door hunne ken-

merken aan Psyehotria en Amaracarpus verwant. Met de heide eerste geslaehten heeft Cleisoeratera

slechts eene verwijderde overeenkomst; van het laatste kan het onderseheiden worden door de verdeeling

van den kelkzoom, de vastheehting der helmknopjes, de verhouding van de kiem tot de kern, zijnde

de kiem van Amaracarpus zeer klein, en op het eerste gezigt, door het slanke voorkomen. De eenige

soort verzamelden wij op Borneo, langs de boorden der zij-rivieren, van eenen moerassigen, in den

regentijd overstroomden bodem.
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CLEISOCRATERA ELEGANS. Khs.

Arbuscula corona patente; rami abortu alterni, ultimi oppositi, teretes, cinereo-fusci; ramuii glabri,

fusci. Folia sessilia, opposita, inaequalia, ovata, acuminata^ basi subcordata, subserrulata, utrinque glabra;

sTiPuiAE intrapetiolares, subulatae, scariosae, munitae, terminalis subcynaosa. Inflorescentia subcymosa;

pedunculo communi longo, filiformi, versus apicem applanato, glabro; pedunculi partiales breve, medianis

brevissimis; bracteae oblongae, acuminatae, minutae. Caltcis tubus obconicus, basi cum ovario conna-

tus, limbo quadridentato, dentibus obtusis, sinubus obtusis, glaber. Corolla aestivatione valvata; tubus

brevis, intus hirsutus, extus glaber; limbus quadripartitus, partibus ovalibus obtusis patentibus apice

apiculatis. Stamina 4, fauci corollae inter partes affixa; filamenta brevia, linearia, glabra; antherae

dorso supra basin affixae, ovales, utrinque obtusae, emarginatae. Ovarium ovoïdeum, disco carnoso

coronatum, glabrum, biloculare; ovula in loculis solitaria, basi in fundo ovarii axi affixa, adscendentia;

STYLUS teres, glaber; stigma bifidum, laeiniis obtusis intus planis extus gibbis. Racca sicca, calyce

excreto urceolato cincta, ovoïdea, aculiuscula, dipyrena, pyrenis intus planis extus gibbis longitudinaliter

sulcatis monospermis. Semina pyrenis replententia, semiovata, intus plana, extus rotundata; testa

membranacea. Albumen subcorneum. Embryo in medio albuminis, longitudinem nuclei aequans,

radicuM cylindricè basi incrassata, cotyledonibus brevibus ovalibus subcarnosis.

Crescit juxta Jiumen Boeson, praesertim ad lacum Bahay

:

Borweo.

Explicatio Tab. 62. Figura speciei. 1. Alabastrum. 2. Flos expansus. 3. Corolla scissa et expansa. 4. Flos, corolla

ablata. 5. Idem apertns. 6. Florum capitulum. 7. Fructus. 8. Idem, dimidia parte calycis abscissa.

9. Fructus, pyrenis sejunctis. 10, 11. Pyrenae nudae. 12. Pyrenae longitudinaliter dissectae cum seminibus.

BOSCHIA. Khs.

Calyx bracteè integra caducè involutus, pentasepalus, aestivatione valvatè. Corolla pentapetala,

aestivatione contorta. Stamina numerosa, hypogyna, pluriserialia, interiora sterilia vel

antherae loculum unicum, exteriora loculos plures gerentia, loculis apice poro dehiscentibus. Ovarium

sessile, 4—5 loculare; ovula 4, biserialia, in medio loculi axi affixa, superimposita, anatropa;sTYLUs teres;

STIGMA capitatum. Capsula lignosa, muricato-tessellata, quinqueloeularis, loculicide quinquevalvis,

valvis septam crassissimam glabram gerentibus.

Arbor excelsa, partibus junioribus lepidotis, foliis ovalibus subtus albidis, floribus solitariis axillaribus

vel alaribus albis.

Het geslacht Boschia behoort tot de familie der Herculiaceae, waar het nabij Durio en Neesia kan

worden gerangschikt. Bij hetzelve zijn inzonderheid de helmknopjes, door hunne vasthechting, gedaante

en wijze van opening, opmerkenswaardig. Ieder helmknopje is tolvormig, in het dunste gedeelte vast-

gehecht, en springt aan den top, waarschijnlijk door het afvallen van een klepje, met een rond gaatje open.

Botanica. g5
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De gewassen van dit geslaeht beboeren, zoowel door hunne grootte, als door hunne bladkroon en

rijken bloementooi, tot de voortreffelijkste boomen der bosschen. Zij werden in de Indische wouden

door mij toegewijd aan den werkzamen en wijsgeerigen Staatsman, welke, het welzijn der aan zijne zorg

toevertrouwde Indische bevolking, in verband met de welvaart van Nederland, willende bevorderen,

tallooze bunders grond, het verblijf van wilde dieren, met nuttige gewassen heeft doen beplanten.

BOSCHIA EXCELSA. Khs.

Arbor 30 metrorum, trunco cylindrico, cortice cinereo-fusco, ligno rubescente, coronè hemisphae-

ricaj RAMi patentes, fusci, ligno albeseentej ramuli alterni, subteretes, lepidoti, novelli angulati.

Gemmae axillares, semi-oblongae. Folia alterna, ovalia, obtuse acuminata, basi obtusa, supra nitida,

subtus albida, coriacea, nervis pinnatis lepidotisj petioli subteretes, lepidoti. Flores axillares vel

alares, solitariij pedunculi tetragoni, lepidoti. Bractea unica, florem juniorem includens, demum

bifida, laciniis subaequalibus, extus lepidota, intus tomentosa. Caltx pentasepalus, aestivatione valva-

tus, sepalis ovatis acutiusculis extus dense lepidotis intus tomentosis. Corolla hypogyna, aestivatione

convolutS, pentapetala; petalis spathulatis, obtusiusculis, intus glabris, extus sparsim lepidotis. Stamina

numerosa, hypogyna, pluriserialiaj filamenta filiformia, glabraj antherae terminalesj locellis 4 vel pluri-

bus, in seriebus exterioribus 1—2, vel 1 in serie interiore, discretis, turbinatis, apice poro dehiscentibus.

Ovarium superum, ovoïdeum, setis apice stellatis vestitum, quadri- vel quinque-loculare; ovula 4 in

singulo loculo, in medio loculi axi affixa, 2 descendentia, 2 adscendentia, anatropa; sttlus teres,

glaber; stigma capitatum, vertice excavatum. Capsula obovoïdea, muricato-tessellata, lignosa, 4—

5

locularis, loculicide dehiscens, valvis fere ad basin usque secedentibus septas crassas ancipites glabras

gerentibus. Semina mihi desunt.

Crescit in sylvis 3Jelintang: Sumatra, et Balaran: Borweo.

Explicatie Tab. 69. Figura speciei. 1. Alabastrum bractea inclusum. 2. Alabastrum, bractea bifida. 3. Flos,

calyce ablato. 4. Flos expansus cum bractea bifida. 5. Flos, calyce et petalorum parte ablatis. 6. Petalum.

7. Ovarium, aliis partibus floris abscissis. 8. Idem secundum longitudinem sectum. 9, 10, 11, 12. An-

therae. 13. Sectio longitudinalis antherae. 14. Sectio transversalis ovarii. 15. Capsula.

MARANTHES. Bl.

De boomen, uit welke het geslacht Maranthes gevormd is, groeijen in de hoogere streken van Java,

ongeveer 800 tot 900 N. ellen boven de zee, en in de lagere oorden van Borneo. Zij zijn zeer rijk aan

bloemen, doch slechts weinige vruchtbeginsels komen tot rijpe vruchten. De kleine, aan den voet der

bladen gezeten kliertjes, zijn opmerkelijk. — Het geslacht Maranthes behoort, met nog twee andere

geslachten van Sumatra (Lepidocarpa en Diemenia), tot de familie der Chrysobalaneae, welke buitendien

nog een, aan Chrysobalanus verwant gewas op Borneo bezit.
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MARANTHES MÜLTIFLORA. Khs.

Arbor speciosa, coron& patente subrotundè; rami teretes, nigrescentes, fusco-punetati, glabri*

RAMULi subteretes, pubescentes. Folia alterna, ovali-oblonga, acuminata, basi attenuata biglandulosa,

glandulis sessilibus cupulatis, margine saepe undulata, supra glabra, subtus glabriuscula, in nervis

venisque pube minuta adpressa vestita, coriacea, 4,5 em. lata, 11 cm. longa, venis vix productisj petioli

7 mm. longi, glabri, subtus teretes, supra plani. Stipulae nullae. Inflorescentia terminalis axillarisve,

paniculata, tomentosaj pedunculi bi- vel tri-fidij pedicelli compressi; rracteae ovatae, acutiuseulae,

dorso carinatae, extus tomentosae, admodum deciduae, 2 mm. longae. Calyx extus dense tomentosus,

tubo obconico, limbo quinquepartito, partibus subrotundis obtusis margine ciliatis 4 mm. longis et latis,

aestivatione quincunciali. Corolla pentapetalaj petala perigyna, obovata, obtusa, subintegerrima,

ciliata, intus glabra, extus pubescentia, subcarnosa, subaequalia, 6 mm. longa, 4 mm. lata, rosea, decidua.

Stamina perigyna 20 ad 30, saepe in parte ab axi remotè disposita, abortientia, atque tune in annulum

obtuse crenatum transientia, aestivatione erecta
j
filamenta filiformia, glabra

j
antherae ovatae, paulo supra

basin dorso affixae, vacillantesj pollen sphaericum. Ovarium parte laterali cum tubo calycis connatum,

subrotundum, saepe didymum, dense pilosum, bilocularej ovula in singulo loculo geminata vel solitaria,

basi loculorum affixaj sttlus lateralis, aestivatione circinatim inflexus, teres, glaberj stigma capitatum.

Fructus nondum maturus siccus, obovoideus, pubescens, epicarpio subcarnoso, sarcocarpio fibroso,

endocarpio subcorneo dense piloso, bilocularis. Semina in loculis solitaria, erecta, oblonga, obtusa,

compressa, glabra. Spermodermis membranacea, testa fusc&, tegmine albo arcte cum albumine albo

parco coöalito. Embryo erectus, subcarnosus; radicula minuta, subcompressaj gottledones ovati,

acutiusculi, basi truncati, albi.

Crescit juxta Martapoera

:

Borneo.

Explicatie Tab. 70. Figura speciei. 1, 3. Alabastra. 2. Flos, calyce ablato. 4, 6. Flores expansi. 5. Calyx late-

raliter scissus et expaosus cum ovario filamentorumque partibus. 7. Ovarium longitudinaliter dissectum cum

ovulis et styli parte. 8 et 9. Fructus. 10. Fructus secus longitudinem dissectum cum semine. 10. Ejus-

dem transversalis sectio. 11. Semen cum funiculo. 12. Idem longitudinaliter dissectum.
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